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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção inglês)

QUESTÃO 01 

HARDER
Regular display ads 100%

250%
800%

Segmented display ads
SEGMENTED, PERSONALIZED
DISPLAY ADS

FASTER
Web search

Sources:
*: Criteo
**:Kensha a – Criteo, 2011

200ms
134ms

6ms*

Blink of an eye 300ms

Light around the Earth
8msCamera shutter speed

CRITEO GENERATES
A BANNER IN REAL-TIME

BETTER
Classical display
campaigns 5–10 creatives

1000
creatives*

“SMART”
DISPLAY ADS

STRONGER
Avg. return
on ad spend - Search $7.49**

$12,96 **
AVG. RETURN
ON AD SPEND - CRITEO

MAKE YOUR
AD DOLLARS WORK...

Disponível em: <https://pt.slideshare.net>. Acesso em: 19 jul. 2017. [Fragmento]

Os elementos composicionais de um texto permitem determinar aspectos, como sua função e uso social, e possíveis intenções 
autorais. Com base nessas informações, o objetivo do texto anterior é

A. 	 dar instruções de utilização de um produto.

B. 	 distinguir diferentes versões de um produto.

C. 	 demonstrar a superioridade de um produto.

D. 	 anunciar o lançamento de um novo produto.

E. 	 divulgar os valores cobrados por um produto.

Alternativa C

Resolução: 

A)  INCORRETA – As informações contidas no texto não são instruções, mas sim características, tanto do produto anunciado 
pela empresa quanto dos produtos concorrentes.

B)  INCORRETA – O texto traz informações sobre diferentes produtos, e não sobre diferentes versões de um  
mesmo produto.

C)  CORRETA – Um indicador de que o texto está demonstrando a superioridade de um produto em relação aos seus 
concorrentes são os adjetivos comparativos de superioridade: “harder”, “better”, “faster” e “stronger”.

D)  INCORRETA – O texto não faz qualquer menção ao lançamento de um produto. Ele apenas elenca suas características, 
comparando-as às da concorrência.

E)  INCORRETA – Os valores presentes no texto ($7,49 e $12,96) não se referem ao que é cobrado pelo produto anunciado, e 
sim ao potencial de retorno que esse produto tem ao ser utilizado, comparado ao da concorrência.

QUESTÃO 02 

Seemingly perfect lives
I have looked up old school friends on Facebook and have never come away feeling good about life. I’m often left feeling 

like a bit of a loser thanks to their seemingly perfect lives with their perfect homes, perfect families and perfect friends.

Today, we have access to the lives of other people in a way that we have never had in the past. Without social media we wouldn’t 
know what our friends have for breakfast, lunch and dinner, or what they’re listening to, reading, watching… the list is endless.

So it’s easy to understand why we get envious from time to time. We’re constantly taking in little moments from other 
people’s lives and it’s difficult not to compare their lives to our own.

DHUO

MBBC

ENEM – VOL. 6 – 2018 LCT – PROVA I – PÁGINA 1BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



We should compete against ourselves and try to surpass 
our own achievements rather than trying to outdo others. Look 
at ways you contrast rather than compare with other people, 
and realise that by comparing ourselves to others we forget 
our own achievements.

I have come to realise that although I don’t have the 
perfect partner, dream home or even have a car of my own, 
I’ve had some great times and great friends. If I find myself 
typing in an old classmate or colleague’s name into the search 
bar I stop myself and drop a good friend a message. Looking 
at my own timeline I’m starting to appreciate that I might not 
be such a loser after all.

WILLIAMS, Angharad. Disponível em: <http://www.thejournal.ie/>. 
Acesso em: 04 jun. 2018. [Fragmento adaptado]

No texto anterior, a autora relata sua experiência pessoal em 
relação ao uso de redes sociais com o objetivo de
A. 	 convencer os leitores de que é preciso parar de se 

comparar com os outros.
B. 	 mostrar a futilidade das informações divulgadas nos 

perfis das redes sociais.
C. 	 refletir sobre a competição exagerada entre amigos na 

sociedade atual.
D. 	 valorizar o contato pessoal direto em vez do contato via 

redes sociais.
E. 	 criticar a exposição excessiva da vida pessoal nas 

redes sociais.

Alternativa A
Resolução:
A)  CORRETA – No penúltimo parágrafo, a autora defende 

que cada um deve lutar para superar suas próprias 
limitações, em vez de preocupar-se em superar o outro 
(We should compete against ourselves and try to surpass 
our own achievements rather than trying to outdo others). 
Ela afirma ainda que, quando mantemos o foco na 
comparação, nos esquecemos de nossas conquistas 
([...] by comparing ourselves to others we forget our own 
achievements).

B)  INCORRETA – A autora relata, no segundo parágrafo, 
que hoje em dia, graças às redes sociais, temos acesso 
a uma lista infinita de informações sobre a vida de outras 
pessoas. Entretanto, ela não faz críticas à qualidade das 
informações divulgadas nas redes sociais. 

C)  INCORRETA – A autora não foca seu texto na competição 
exagerada entre amigos. Ela destaca que, com a 
exposição da vida pessoal nas redes sociais, é difícil não 
compararmos nossas vidas com as de outras pessoas. 
Para ela, cada um deve competir contra si mesmo, lutar 
para se superar e alcançar novas conquistas.

D)  INCORRETA – Em nenhum momento do texto a autora 
defende que o contato pessoal direto deve ser mais 
valorizado do que o contato via redes sociais.

E)  INCORRETA – Embora esteja implícita, no segundo 
parágrafo, a exposição excessiva da vida pessoal nas 
redes sociais, a autora não tece nenhuma crítica quanto a 
isso. Sua crítica direciona-se às comparações constantes 
que fazemos entre nossa vida e a dos outros, nos 
esquecendo de que também temos as nossas conquistas.

QUESTÃO 03 

Another day in paradise

She calls out to the man on the street 
Sir, can you help me? 
It’s cold and I’ve nowhere to sleep, 
Is there somewhere you can tell me?

He walks on, doesn’t look back 
He pretends he can’t hear her 
Starts to whistle as he crosses the street 
Seems embarrassed to be there

Oh think twice, it’s another day for you and me in paradise 
Oh think twice, ‘cause it’s just another day for you, 
You and me in paradise

Think about it

She calls out to the man on the street 
He can see she’s been crying 
She’s got blisters on the soles of her feet 
She can’t walk but she’s trying

Oh think twice,  
‘Cause it’s another day for you and me in paradise

COLLINS, Phillip D. C.; NORWOOD, Willie. Disponível em:  
<https://www.letras.mus.br/phil-collins/8190/>.  

Acesso em: 15 maio 2018. [Fragmento]

O trecho da canção “Another day in paradise” relata o 
encontro entre uma moradora de rua e um pedestre em uma 
grande cidade dos Estados Unidos. Por meio desse relato,  
pretende-se denunciar o(a)

A. 	 indiferença da sociedade em relação à situação  
dos moradores de rua.

B. 	 aumento da desigualdade econômica entre as  
classes sociais.

C. 	 falta de atendimento médico para pessoas de  
baixa renda.

D. 	 precariedade das moradias nos grandes centros urbanos.

E. 	 violência enfrentada pelos moradores de rua no dia a dia.

Alternativa A
Resolução: A canção relata uma cena: uma mulher, 
moradora de rua, pede uma informação a um homem que 
passava por ela. Na primeira estrofe da canção, ela diz que 
não tem onde dormir e pergunta ao homem se ele conhece 
algum lugar onde ela possa passar a noite. Na segunda 
estrofe, é dito que o homem a ignora completamente, finge 
que não a ouve e continua caminhando, sem olhar para 
trás, mostrando, assim, sua indiferença para com a situação 
da moradora de rua. Dessa forma, é possível afirmar que 
o homem reflete a indiferença da sociedade para com os 
moradores de rua, conforme indica a alternativa A. Embora 
seja possível deduzir que haja desigualdade econômica entre 
o homem e a mulher, esse não é o foco da canção (B). A falta 
de atendimento médico para a população de baixa renda 
(C), a precariedade das moradias nos centros urbanos (D), 
e a violência a que as pessoas em situação de rua estão 
expostas (E) não são mencionadas no trecho destacado.

FFH6
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QUESTÃO 04 

The problem with smart people
When hiring, promoting, even just putting together your 

team, you should look for the smartest people in the room, 
right? Not so fast. Intelligence is one of those characteristics 
where there is a minimum level needed to be in the game. 
Once past that, too much intelligence can be a drawback 
or worse.

The Enron management team, for example, were known 
as “the smartest guys in the room”. Consider how well that 
turned out. The former US energy trading company tapped its 
top talent to run some of its most-profitable divisions, almost 
without supervision. The managers, despite their smarts, 
were an arrogant, insecure bunch who took wild chances 
and lost billions of dollars. The company dissolved in 2001.

Certainly, the job for which you’re hiring makes a 
difference. I do want big-time intelligence for researchers, 
analysts, and coders, but you can lock those folks in a room 
and let them do their thing because they work on their own. 
If they lack emotional intelligence or interpersonal skills, any 
damage they do is limited because of their independent work. 
But do I really need to find the smartest managers?

Disponível em: <http://www.bbc.com>. Acesso em: 23 fev. 2016.

O autor do artigo, ao citar o exemplo de insucesso da 
companhia norte-americana Enron, busca questionar
A. 	 a relação direta que se faz entre inteligência e 

desempenho.
B. 	 a competência de gerentes e chefias para recrutar 

pessoal.
C. 	 os motivos que levam muitas empresas a decretarem 

falência.
D. 	 a flexibilidade dos profissionais que trabalham de forma 

independente.
E. 	 os critérios utilizados para contratar pesquisadores, 

analistas e programadores.

Alternativa A

Resolução:

A)  CORRETA – O autor questiona a relação entre inteligência 
e desempenho. Para ilustrar, no segundo parágrafo do 
texto, ele cita uma situação ocorrida na empresa Enron, 
que selecionou seus funcionários mais talentosos para 
comandar, praticamente sem supervisão, uma de suas 
divisões mais lucrativas. Apesar de inteligentes, essas 
pessoas eram arrogantes e inseguras, o que causou 
prejuízos bilionários para a empresa, levando-a à falência 
em 2001. 

B)  INCORRETA – Embora a Enron tenha cometido um 
erro na seleção de pessoal para comandar, quase sem 
supervisão, uma de suas divisões, em momento algum 
do artigo o autor questiona a competência de gerentes e 
chefias para recrutar pessoal. 

C)  INCORRETA – O artigo mostra uma situação específica 
que levou uma empresa, a Enron, à falência, ao passo 
que a alternativa é genérica, pois menciona motivos, de 
modo geral, que levam muitas empresas à falência. 

1X59 D)  INCORRETA – O artigo não questiona a flexibilidade 
do trabalho dos profissionais independentes. O que se 
afirma é que pesquisadores, analistas e programadores 
podem trabalhar de forma independente, por conta 
própria. Assim, se eles não forem muito bons em 
relacionar-se com o outro, quaisquer danos que causarem 
serão limitados (If they lack emotional intelligence or 
interpersonal skills, any damage they do is limited because 
of their independent work.). 

E)  INCORRETA – Em momento algum do texto o autor 
questiona os critérios para contratar pesquisadores, 
analistas e programadores. Ele defende que os critérios 
de contratação devem ser estabelecidos de acordo com 
o cargo (Certainly, the job for which you’re hiring makes a 
difference). No que diz respeito a esses profissionais, ele 
defende, no último parágrafo, a contratação das mentes 
mais brilhantes, mesmo que sejam arrogantes, pois eles 
podem trabalhar de forma independente, sem que sua 
arrogância cause grandes prejuízos para a empresa.

QUESTÃO 05 

Gibson, an iconic American guitar manufacturer, has 
filed for bankruptcy

The company has at least $100 million of debt, and 
perhaps as much as $500 million, according to paperwork 
filed in Delaware on Tuesday. 

But Gibson still has plans to get back on its feet. 
It will liquidate its consumer electronics business, 

which sells headphones, speakers and accessories, while 
reorganizing its musical instruments and professional audio 
business, which has been more stable. 

“Gibson will emerge from Chapter 11 with working capital 
financing, materially less debt, and a leaner and stronger 
musical instruments-focused platform”, the company said 
in a press release. 

The Nashville-based guitar maker was founded in 1894. 
Its popular Les Paul electric is one of the bestselling guitars 
of all time, and has been used by famous musicians like Eric 
Clapton, Jimmy Page, and Pete Townshend. 

The company has just under 900 employees, according 
to court documents. 

It also owns famous brands such as Baldwin pianos 
and Wurlitzer, which is known for its pianos, organs and 
jukeboxes. 

Gibson’s bankruptcy filing was widely expected. 
Earlier this year, Standard & Poor’s downgraded Gibson 

Brands over fears it could default on its debt obligations. 
The rating agency said that Gibson continued to deal 

with the fallout from regulations on imports and exports on 
rosewood, an important component in many guitars. [...]

HOROWITZ, J. CNNMoney. Disponível em: <http://money.cnn.
com/2018/05/01/news/companies/gibson-guitars-bankruptcy/index.

html>. Acesso em: 21 maio 2018.
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Apesar de ter declarado falência, a famosa fabricante 
de guitarras Gibson ainda tem planos para se recuperar.  
De acordo com o texto anterior, entre as medidas 
apresentadas para a sua recuperação, a Gibson pretende
A. 	 buscar financiamento para aumentar sua participação 

no mercado de eletrônicos de consumo.
B. 	 lançar um portfólio de instrumentos mais enxuto com 

foco nas guitarras Les Paul.
C. 	 oferecer descontos em produtos eletrônicos, tais como 

fones de ouvido e alto-falantes.
D. 	 vender o segmento da empresa que corresponde a 

duas famosas marcas de piano.
E. 	 reestruturar a divisão de instrumentos musicais e 

equipamentos de áudio profissionais. 

Alternativa E

Resolução: 

A)  INCORRETA – A Gibson não pretende aumentar sua 
participação no mercado de eletrônicos; na verdade, 
a empresa pretende sair dele, conforme indica o 
seguinte trecho: It will liquidate its consumer electronics  
business [...]. Ou seja, a Gibson acabará com o 
segmento da empresa voltado para produtos eletrônicos  
de consumo.

B)  INCORRETA – Segundo a reportagem, a empresa 
pretende desenvolver uma plataforma mais enxuta e mais 
robusta, com foco em instrumentos musicais (a leaner 
and stronger musical instruments-focused platform). 
Entretanto, o texto não menciona que o foco será apenas 
nas guitarras Les Paul, invalidando a alternativa.

C)  INCORRETA – Como já mencionado na resolução da 
alternativa A, a Gibson pretende acabar com o segmento 
da empresa que comercializa produtos eletrônicos 
de consumo, como fones de ouvido, alto-falantes e 
acessórios, conforme indica o trecho: It will liquidate its 
consumer electronics business, which sells headphones, 
speakers and accessories [...]. O verbo liquidate significa 
“extinguir”, “acabar com”. Não há indicações no texto 
de que a empresa pretende oferecer descontos nesses 
produtos.

D)  INCORRETA – A reportagem menciona que a Gibson 
é dona de duas famosas marcas de piano: It also owns 
famous brands such as Baldwin pianos and Wurlitzer, 
which is known for its pianos, organs and jukeboxes. 
Entretanto, o texto não faz menção à venda dessas 
marcas.

E)  CORRETA – Dentre as medidas mencionadas na 
reportagem para a recuperação da empresa, a Gibson 
pretende reestruturar a divisão de instrumentos musicais 
e equipamentos de áudio profissionais, conforme pode 
ser comprovado no seguinte trecho: It will liquidate its 
consumer electronics business, [...], while reorganizing 
its musical instruments and professional audio business, 
which has been more stable. 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção espanhol)

QUESTÃO 01 

Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-22njCqPE6L8/
T3YTB5GhKxI/AAAAAAAAFUo/3H33kEutkd0/s320/7.jpg>.  

Acesso em: 06 maio 2016.

Na tira, a solução proposta pela amiga da personagem ao 
telefone chama a atenção para o(a)

A. 	 assédio às mulheres por parte de certos homens 
inoportunos.

B. 	 fugacidade dos relacionamentos amorosos nos dias 
atuais.

C. 	 receio de alguns homens em assumir um 
relacionamento estável.

D. 	 expectativa de alguns homens de encontrar uma 
companheira.

E. 	 maneira adequada de pôr fim a um relacionamento 
indesejado.

Alternativa C

Resolução: Na tira, a mulher da esquerda quer parar de sair 
com um homem que ela considera chato e cuja companhia 
ela detesta, o que fica evidenciado com os qualificativos 
pesado e azote usados por ela, porém, o indivíduo insiste e a 
importuna mesmo depois de ela ter lhe dito que não quer mais 
vê-lo. Ela desabafa com a amiga que não sabe mais o que 
fazer para afastar esse pretendente indesejado, ao que sua 
amiga lhe diz para testar dizer ao homem que o ama e que 
quer se casar com ele, pois isso não falharia em afastá-lo.  

9ØI7

LCT – PROVA I – PÁGINA 4 ENEM – VOL. 6 – 2018 BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



Dessa forma, a alternativa correta é a C, pois a solução 
proposta pela amiga chama a atenção para o receio de 
alguns homens em assumir relacionamentos estáveis,  
um comportamento social conhecido do leitor e que provoca o 
efeito de humor da tira. A alternativa A está incorreta, pois não 
se refere à solução proposta pela amiga como o enunciado 
questiona, fazendo referência mais à fala da personagem 
que está com problemas com o pretende inoportuno.  
As alternativas B e D estão incorretas, pois a tira não se refere 
à fugacidade dos relacionamentos atuais nem à expectativa 
de alguns homens de encontrar uma companheira. Por fim, 
a alternativa E está incorreta, pois a maneira adequada 
de pôr fim ao relacionamento foi a que a mulher tentou 
inicialmente, dizendo ao homem que não queria mais sair 
com ele. A estratégia proposta pela amiga é uma medida 
para assustar o homem inoportuno e afastá-lo, uma vez 
que ele não aceitou o posicionamento de sua pretendente 
de não querer mais vê-lo.

QUESTÃO 02 

Por qué Japón ha vuelto a batir el récord mundial de 
habitantes centenarios

En Japón viven más de 65 000 centenarios. Una cifra que 
le ha servido para volver a batir en 2016 el récord mundial. 
La mayoría de ellos viven en la isla de Okinawa – que el 
investigador Dan Buettner identificó como una de las zonas 
azules (o más longevas) del planeta –, así que cuando se 
trata de descifrar las claves de la longevidad es normal que 
nuestras miradas se dirijan allí.

¿Qué comen? ¿Cómo duermen? ¿Cómo enfrentan 
las adversidades? Son algunas de las preguntas a las que 
responde El método japonés para vivir cien años. Un libro 
en el que la periodista Junko Takahashi se ha servido del 
testimonio real de extraordinarios centenarios japoneses, 
para dilucidar cómo podemos hacer para llegar a cumplir 
100 años. “A través de sus historias increíbles – escribe 
Takahashi – se descubre que tienen mucho que enseñarnos 
sobre cómo vivir más tiempo, y lo que es más importante, 
cómo disfrutarlo”. Si los hábitos saludables pueden alterar 
para bien nuestro ADN, ¿por qué no intentarlo?

Disponível em: <https://elpais.com/elpais/2017/02/15/
fotorrelato/1487172501_356888.html?rel=mas>.  

Acesso em: 23 fev. 2018.

O livro da jornalista Junko Takahashi tem por objetivo
A. 	 explicar o que fazer para viver mais e prazerosamente.
B. 	 mostrar o que os japoneses consomem como alimento.
C. 	 ensinar de que maneira os japoneses dormem melhor.
D. 	 descrever as localidades japonesas onde se vive mais.
E. 	 descobrir como aproveitar melhor o tempo livre.

Alternativa A
Resolução: De acordo com o texto, o objetivo do livro de 
Takahashi, El método japonés para vivir cien años, é explicar 
aos leitores o que os japoneses centenários fazem que os 
permite ter uma vida mais longeva e prazerosa. Portanto,  
a alternativa correta é a A.

IUZU

QUESTÃO 03 

Y por qué alguien de 40 años no puede escribir sobre 
Mayo del 68?

Antes de la entrevista me avisó Ramón González Férriz: 
le dicen mucho que resulta extraño que alguien de cuarenta 
años como él escriba sobre algo que ocurrió cuando él no 
había nacido, concretamente en mayo de 1968, cuatro años 
antes de que él oliera el mundo en Granollers. Es como si 
a don Emilio Lledó le dicen que cómo es que escribe de 
Platón o a Mary Beard se le muestra extrañeza porque 
viaje al mundo viejo de los romanos. Él escribe, y muy bien, 
porque se documenta y pregunta, como buen periodista,  
como buen académico, sobre una época que duró unos 
meses y que revolucionó el mundo. Lo hace en este libro del 
que hablamos, 1968 – El nacimiento de un nuevo mundo,  
que le encargó su amigo el editor Miguel Aguilar y que 
publica Debate. Óiganlo, y véanlo. Entenderán que sabe 
más que si hubiera estado vivo y sacando adoquines para 
buscar la playa en aquel París bello y convulso de hace 
ahora cincuenta años.

CRUZ, Juan. Disponível em: <https://elpais.com/cultura/2018/02/09/
actualidad/1518173505_420679.html>. Acesso em: 23 fev. 2018.

Juan Cruz, colunista de seção de Cultura do jornal El País, 
opina sobre a obra do jornalista Ramón González Férriz.  
Em sua crítica, fica evidente que Férriz foi

A. 	 bem-sucedido devido a um trabalho jornalístico e 
acadêmico sérios.

B. 	 reprovado assim como foi Emilio Lledó ao escrever 
sobre o filósofo Platão.

C. 	 incumbido de escrever um livro em forma de debate 
pelo editor Miguel Aguilar.

D. 	 inconsistente assim como Mary Beard em seu trabalho 
sobre os romanos antigos.

E. 	 desprezado por ser alguém de 40 anos escrevendo 
sobre algo que não vivenciou.

Alternativa A

Resolução: A alternativa A está correta porque Cruz diz que 
a obra de Férriz é bem-sucedida no que se propõe devido ao 
fato de que seu autor, como bom jornalista e bom acadêmico, 
fez pesquisas sobre o tema tratado. As alternativas B e D 
estão incorretas porque Cruz compara os questionamentos 
a Férriz ao questionar Emilio Lledó e Mary Beard, que, 
segundo o texto dá a entender, não foram alvo dos mesmos 
questionamentos em seus trabalhos que Férriz. A alternativa C  
está incorreta porque o livro será publicado pela editora 
Debate, e não foi escrito em forma de debate. A alternativa E  
está incorreta porque as pessoas diziam a Férriz que era 
estranho que ele escrevesse sobre algo que não vivenciou, 
mas não se pode dizer que ele foi desprezado por isso.

AY5P
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QUESTÃO 04 
Los Ángeles cancela el Día de Colón

La Historia, según el lado del Atlántico donde se relate, 
se antoja muy distinta. Unos lo entienden como una causa 
gloriosa de expansión territorial y de dominio, y otros como 
uno de los mayores genocidios registrados hasta la fecha, 
una masacre para los pueblos indígenas de América ante la 
llegada del conquistador europeo.

El miércoles se impuso la segunda versión de los hechos 
en la segunda ciudad de Estados Unidos, Los Angeles. 
A partir de ahora, el 12 de octubre ya no estará dedicado 
a la figura de Cristobal Colón, el italiano enviado por los 
Reyes Católicos para descubrir nuevos mundos, sino a los 
indígenas que perdieron la vida ante la llegada de las huestes 
españolas en distintas partes de América.

El consejo municipal de Los Angeles decidió, por 14 
votos a favor y uno en contra, que el segundo lunes de 
octubre esté marcado en el calendario como el Día de las 
Gentes Indígenas y no como el Día de Colón (Columbus 
Day), como era hasta ahora en la ciudad californiana al igual 
que en el resto del país.

Es una batalla moral e intelectual que se venía librando 
desde hacía muchos años en Los Angeles. 

Es un debate también candente en España, que 
celebra el 12 de octubre con un desfile militar, y que se ha 
encontrado con la oposición, entre otros, de la alcaldesa 
de Barcelona, Ada Colau, al considerar una “vergüenza” 
celebrar un genocidio. 

Disponível em: <http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/04/59ac
342ae2704e037a8b45c3.html>. Acesso em: 22 fev. 2018.

O debate internacional sobre a celebração do Día de Colón 
e o cancelamento da festividade em Los Angeles chama a  
atenção para
A. 	 o reconhecimento do caráter relativo da história.
B. 	 a nova simbologia do dia 12 de outubro.
C. 	 a glória dos conquistadores espanhóis.
D. 	 a crueldade do massacre dos povos indígenas. 
E. 	 o acordo sobre o papel histórico de Colombo.

Alternativa A
Resolução: A alternativa correta é a A, pois já no primeiro 
parágrafo o texto destaca que a história possui caráter 
relativo devido ao fato de que é vista de formas muito 
diferentes dependendo do lado do Atlântico, em uma 
referência à colonização das Américas. O restante do texto 
explica o cancelamento do Día de Colón em Los Angeles, que 
foi substituído pelo Día de las Gentes Indígenas, após muitos 
anos de batalha moral e intelectual, e o debate que acontece 
na Espanha, que também encontra detração à celebração 
da data, reforçando a premissa proposta na alternativa A. 
A alternativa B está incorreta porque a discussão sobre 
o Día de Colón e seu cancelamento em Los Angeles não 
chama a atenção para a nova simbologia da data, e sim 
para as implicações históricas, morais e intelectuais de sua 
celebração. Além disso, como a Espanha ainda celebra o 
dia 12 de outubro como Día de Colón, não se pode dizer 
que a data tenha uma nova simbologia como um todo.  

22CK A alternativa C está incorreta porque a dita glória dos 
conquistadores espanhóis é questionada no texto. A alternativa 
D está incorreta porque o debate sobre a celebração e sobre 
seu cancelamento em Los Angeles chama a atenção para 
o reconhecimento de que a história tem caráter relativo,  
e que no processo de colonização os povos indígenas foram 
dizimados, sendo moralmente incorreto celebrar uma data 
associada a um massacre. A alternativa E está incorreta 
porque não é possível afirmar que existe um acordo sobre 
o papel histórico de Colombo, principalmente na Espanha.

QUESTÃO 05 

Disponível em: <https://www.vinetas-para-una-crisis-el-diario-de-el-
roto>. Acesso em: 10 jul. 2017. 

Com base na leitura da vinheta do cartunista espanhol El 
Roto, conhecido pelo estilo satírico e humorístico de suas 
produções, depreende-se que
A. 	 as questões sociais estão alinhadas com a ordem 

econômica.
B. 	 a ordem econômica contemplará as demandas sociais 

no futuro.
C. 	 as necessidades sociais são sanadas pela ordem 

econômica.
D. 	 a harmonia social independe das resoluções econômicas.
E. 	 as resoluções econômicas agravam os problemas 

sociais.

Alternativa E
Resolução: Na vinheta, o cartunista critica a ordem 
econômica, pois, segundo ele, ela produz desordem 
social. Portanto, a alternativa correta é a E. A alternativa A  
está incorreta porque, de acordo com a vinheta, as 
questões sociais e o projeto econômico estão desalinhados.  
A alternativa B está incorreta porque não há embasamento 
para afirmar que a ordem econômica irá contemplar as 
demandas sociais no futuro. A alternativa C está incorreta 
porque a vinheta afirma que as necessidades sociais não 
são supridas pelo programa econômico. A alternativa D 
está incorreta porque a harmonia e o equilíbrio social 
dependem diretamente das resoluções econômicas adotadas  
pelos países.
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QUESTÃO 06 
Falávamos sobre a guerra declarada pelo governo 

chileno aos alimentos insalubres que envolve várias 
restrições de marketing e mudanças obrigatórias nas 
embalagens dos alimentos industrializados. Por aqui,  
a Anvisa debate, há três anos, mudanças de regras nos 
rótulos desses alimentos tidos como vilões da saúde. 

O embate entre a indústria de alimentos e entidades 
médicas e de defesa do consumidor gira em torno, 
principalmente, de sobre que tipo de advertência na parte 
da frente da embalagem é a mais adequada. 

O IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor), inspirado 
no modelo do Chile, defende advertências em forma de 
triângulos negros. Já os representantes da indústria, como 
a ABIA e CNI, preferem o alerta de semáforo colorido,  
a exemplo do que é utilizado no Reino Unido e no Equador, 
que usam as cores verde, amarelo e vermelho para alertar 
sobre a quantidade de ingredientes que trazem riscos 
à saúde. Consideram a proposta do IDEC “alarmista”,  
que desperta “medo” nas pessoas. 

O IDEC se ampara em pesquisa para afirmar que o 
triângulo negro traz maior confiabilidade, à medida que 
informa de maneira clara o teor do produto. A indústria de 
alimentos também se ampara em pesquisa para rebater 
o IDEC. Diz que 65% dos consumidores consideram o 
semáforo nutricional mais claro e didático. 

As regras atuais para rotulagem têm pelo menos  
15 anos e desde então o cenário epidemiológico mudou, 
com muita oferta e consumo de alimentos industrializados. 
Mais da metade da população está acima do peso. Teremos 
o mesmo arrojo dos chilenos? 

COLLUCCI, C. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br>. 
Acesso em: 13 fev. 2018. [Fragmento adaptado]

Por meio de uma comparação, apresentam-se dois 
pontos de vista acerca do tema. Quanto à articulista, esta, 
implicitamente, pretende 
A. 	 alertar para o crescimento da população acima do peso. 
B. 	 argumentar a favor da proposta dos semáforos 

coloridos.
C. 	 criticar a influência política da indústria alimentícia na 

legislação. 
D. 	 reduzir o alarmismo em torno da proposta dos 

triângulos negros. 
E. 	 elogiar governos estrangeiros pelas decisões em 

relação às embalagens.

Alternativa C
Resolução: No artigo, a articulista discorre sobre a 
necessidade de rotulagem de produtos alimentícios 
considerados nocivos à saúde. Ela expõe como essa 
questão está sendo analisada morosamente pela Anvisa, 
em razão da resistência da indústria alimentícia ao modelo 
de advertência chileno – proposto pelo Instituto de Defesa 
do Consumidor – pelo fato de o considerarem alarmista. 
Dessa forma, implicitamente, a autora deixa claro que 
o atraso na definição da rotulagem está sendo causado 
pela discordância da indústria, que tem demonstrado 
grande influência na tomada de decisão da Anvisa.  

4ØZ2 Está correta, assim, a alternativa C. A alternativa A  
está incorreta porque o objetivo da autora não é fazer um 
alerta para o aumento da obesidade, tendo em vista que essa 
questão só é mencionada no final do texto, para sustentar 
a pergunta retórica que o conclui. A alternativa B está 
incorreta porque, ao finalizar o texto com a pergunta retórica, 
questionando se o Brasil terá a mesma coragem que o Chile, 
a autora implicitamente leva a entender que prefere o modelo 
chileno, e não aquele proposto pela indústria brasileira.  
A alternativa D está incorreta porque não é objetivo da autora 
reduzir o alarmismo, mas sim apresentar os dois pontos 
de vista, expondo argumentos de ambas as partes para 
defender a implantação de cada um deles. A alternativa E  
está incorreta porque a autora apresenta as medidas 
tomadas por outros países, mostrando-se, implicitamente, 
a favor delas, sem que esse seja seu objetivo primário. Assim, 
ela cita outros governos – e não apenas o chileno – para 
ilustrar a importância da pauta das embalagens alimentícias.

QUESTÃO 07 
Absalão sugeriu que fôssemos à casa do médico.  

“Tem um médico na Vila?”, perguntei, surpreso. Um homem 
silencioso e discreto destrancou a porta do posto, limpou a 
mão ferida do pescador, deu 15 pontos no corte em cruz e 
fez o curativo. Depois, preencheu uma ficha e falou pela 
primeira vez:

“Absalão? É esse mesmo o seu nome? É o título de 
um livro fabuloso”. Pelo sotaque notei que o único médico 
daquela região do Rio Negro era estrangeiro. “Cubano”,  
ele disse. [...]

Não conversamos sobre medicina nem política,  
mas sobre literatura, pois o cubano era um excelente leitor. 
[...] O outro Absalão, pescador, nos ouvia com interesse e,  
de vez em quando, examinava o curativo que cobria sua mão. 
[...] E eu pensava no poder da literatura, capaz de desarmar 
os mais ferozes gladiadores da arena política. Diante de 
um médico-leitor culto, percebi que a medicina social e a 
literatura eram suas grandes paixões. E não pude deixar 
de citar dois grandes médicos-escritores brasileiros, Pedro 
Nava e Guimarães Rosa, ambos cultíssimos, sendo que o 
primeiro exerceu sua profissão até pouco antes de morrer. 
Pensei: “o estudante de medicina que ler Baú de Ossos será 
mais do que um médico…”.

HATOUM, M. Jornal O Estado de São Paulo. Caderno Cultura, 10 de 
abril de 2015. Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br>.  

Acesso em: 12 abr. 2015.

A metalinguagem faz-se fundamental na construção da 
crônica porque, por meio dela, o narrador 

 A promove uma crítica à permanência da desigualdade 
social em regiões isoladas do país.

 B produz um efeito irônico em relação às discussões 
políticas relativas à saúde do país.

 C mostra a precariedade da educação do país no que diz 
respeito à formação da classe médica.

 D faz uma reflexão sobre o papel social da literatura de unir 
pessoas diferentes.

 E apresenta um tom didático ao sugerir temas de leitura 
aos médicos brasileiros.
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Alternativa D
Resolução: A metalinguagem ocorre, por exemplo, quando 
a língua é empregada para definir a si mesma. No caso do 
texto em análise, a literatura fala da própria literatura e do 
seu papel social de conexão de diferentes pessoas. No texto 
de Milton Hatoum, o narrador-personagem se conecta a um 
médico quando descobre que ambos apreciam o mesmo tipo 
de literatura, e essa descoberta é responsável por provocar 
reflexões no narrador, que vê a literatura como um poder 
superior, “capaz de desarmar os mais ferozes gladiadores 
da arena política”. Está correta, dessa forma, a alternativa D.  
Está incorreta a alternativa A porque o narrador, embora 
estranhe a presença de um médico em uma região isolada, 
não apresenta uma crítica à desigualdade social existente 
naquele lugar, não sendo esse o tema de seu relato.  
A alternativa B está incorreta porque o texto não apresenta 
qualquer aspecto irônico, mas discorre sobre o papel do 
médico, e principalmente de um médico leitor, de forma 
reflexiva, quase poética.  A alternativa C está incorreta porque 
o narrador não critica a classe médica brasileira nem aborda 
qualquer aspecto relacionado à precariedade da formação 
dessa classe; a única observação do autor diz respeito ao 
seu estranhamento de haver um médico naquela região e ao 
fato de esse profissional não ser brasileiro, mas sim cubano. 
Inclusive, o narrador menciona que não conversaram sobre 
política, mas tão somente sobre literatura. Por sua vez,  
a alternativa E está incorreta porque o texto não apresenta 
caráter didático nem indicação de literatura aos médicos 
brasileiros; o narrador tão somente menciona autores 
brasileiros que também foram médicos e cita uma obra 
de Pedro Nava, mostrando sua relevância, tanto médica  
quanto literária.

QUESTÃO 08 

Do It
Tá cansada senta

Se acredita tenta

Se tá frio esquenta

Se tá fora entra

Se pediu aguenta

Se sujou cai fora

Se dá pé namora

Tá doendo chora

Tá caindo escora

Não tá bom melhora
LENINE; SANTOS, I. Do it. In: Lenine. In cité. CD. Sony BMG, 2004. 

[Fragmento]

A segunda oração em cada um dos versos apresenta marcas 
linguísticas que modalizam o discurso do eu lírico. A intenção 
por trás dessa escolha é a
A. 	 interlocução entre a voz poética e o seu público.
B. 	 regulação das atitudes dos ouvintes da música.
C. 	 compreensão dos males comuns às pessoas.
D. 	 aproximação de diferentes gêneros literários.
E. 	 reflexão sobre as questões existenciais.

D1A6

Alternativa A
Resolução: Na segunda oração de todos os versos,  
é empregado um verbo no modo imperativo, indicando a 
interlocução entre a voz poética e seu ouvinte / leitor. Está 
correta, assim, a alternativa A. Não procede a alternativa B 
porque não é desejo do autor controlar a atitude dos ouvintes, 
e sim lhe dar dicas, conselhos. A alternativa C improcede 
porque a escolha da forma linguística do modo imperativo 
não evidencia compreensão dos males. A composição, em si, 
aborda alguns aspectos da vida cotidiana e oferece conselhos 
para lidar com eles. A alternativa D está incorreta porque 
o emprego do modo imperativo não aproxima a canção 
de diferentes gêneros literários. Por fim, a alternativa E  
está incorreta porque o texto não propõe reflexões sobre a 
existência humana no mundo.

QUESTÃO 09 

Os dias escuros
Amanheceu um dia sem luz – mais um – e há um 

grande silêncio na rua. Chego à janela e não vejo as figuras 
habituais dos primeiros trabalhadores. A cidade, ensopada 
de chuva, parece que desistiu de viver. Só a chuva mantém 
constante seu movimento entre monótono e nervoso. É hora 
de escrever, e não sinto a menor vontade de fazê-lo. Não 
que falte assunto. O assunto aí está, molhando, ensopando 
os morros, as casas, as pistas, as pessoas, a alma de 
todos nós. Barracos que se desmancham como armações 
de baralho e, por baixo de seus restos, mortos, mortos, 
mortos. Sobreviventes mariscando na lama, à pesquisa de 
mortos e de pobres objetos amassados. Depósito de gente 
no chão das escolas, e toda essa gente precisando de 
colchão, roupa de corpo, comida, medicamento. O calhau 
solto que fez parar a adutora. Ruas que deixam de ser ruas, 
porque não dão mais passagem. Carros submersos, aviões 
e ônibus interestaduais paralisados, corrida a mercearias e 
supermercados como em dia de revolução. O desabamento 
que acaba de acontecer e os desabamentos programados 
para daqui a poucos instantes.

ANDRADE, C. D. Os dias escuros. Correio da Manhã. 14 fev. 1966. 
[Fragmento]

O poeta Carlos Drummond de Andrade também escreveu 
textos em prosa. No fragmento anterior, a liberdade com que 
o autor usa a língua está expressa na(s)

A. 	 figuras de linguagem.

B. 	 linguagem técnica.

C. 	 coloquialidade.

D. 	 interlocuções.

E. 	 ironia.

Alternativa A
Resolução: O texto de Carlos Drummond de Andrade pode 
ser caracterizado como uma crônica, gênero narrativo em que 
o autor discorre sobre um assunto corriqueiro, do dia a dia. 
No caso, abordam-se as chuvas na cidade do Rio de Janeiro, 
que causam inundações. Uma característica comum a esse 
gênero é o emprego de figuras de linguagem, tais como 
as utilizadas pelo autor para descrever o cenário caótico.  
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Por exemplo, ao dizer que “o assunto está aí, molhando, 
ensopando”, o autor se refere à chuva, usando uma 
metáfora, para dizer como a chuva está deixando todos 
alarmados, preocupados. Ainda, é possível observar a 
figura de linguagem da comparação em alguns trechos, 
como naqueles em que o autor expõe: “Barracos que se 
desmancham como armações de baralho”; “corridas a 
mercearias e supermercados como em dia de revolução”. 
Está correta, assim, a alternativa A. A alternativa B  
está incorreta porque não se observa linguagem técnica no 
texto, e essa não é uma característica do gênero crônica, 
que tende a ser mais literário ou jornalístico, dependendo 
do seu contexto de produção, suporte, etc. Na crônica 
de Drummond, também não se nota a presença de 
coloquialidade. Embora seja um texto que trate de assuntos 
corriqueiros, o autor emprega a norma-padrão, não se 
notando em sua escrita aspectos da oralidade, gírias ou 
outros que pudessem caracterizá-lo como coloquial, estando 
incorreta a alternativa C. A alternativa D está incorreta 
porque não há interlocução no texto, havendo apenas uma 
única passagem em que o autor se refere a “todos nós” de 
uma forma ampla, não indicando apenas a relação com 
seus interlocutores, mas com todos aqueles que estão 
vivenciando o caos causado pela chuva. A alternativa E,  
finalmente, está incorreta porque o autor não usa de ironia 
para construir sua crônica, não se notando qualquer palavra 
ou expressão cujo sentido pretendido seja oposto ao literal.

QUESTÃO 10 
Ela se enfurece, apanha atrás da porta o cacete, avança 

contra ele. Com o braço João desvia o golpe. Longe salta o 
porrete. Ela investe à unha e os dois se agarram. De vereda 
a ideia de matá-la. Muito sofreu com ela, só faz passar 
vergonha. Com as mãos na garganta: aquele dia o último. 
Daí arrasta para fora o corpo. Seguido pela menina, medo 
de ficar sozinha. Até ajuda a carregar, ele vai derrubando a 
velha. Enterra bem fundo e espalha em cima galhos e folhas. 
Voltam para casa. João faz duas trouxinhas de roupa. Manhã 
seguinte vende as galinhas. Dá a mão para a menina e se 
perdem na curva. O guapeca trotando atrás. 

TREVISAN, D. 234 ministórias. Rio de Janeiro: Record, 1997.

No miniconto de Dalton Trevisan, a perspectiva assumida 
pelo narrador determina o(a) 
A. 	 distância entre o momento dos acontecimentos e o 

do relato.
B. 	 indeterminação do tempo das ações e dos eventos 

da trama.
C. 	 ausência de compreensão do interior das personagens.
D. 	 participação dele mesmo como personagem no relato.
E. 	 espaço da trama como particular ao protagonista.

Alternativa B
Resolução: O narrador do conto é onisciente, e isso é 
perceptível na perspectiva em terceira pessoa da narrativa. 
Apesar de não se fazer notar por meio de comentários e 
observações, ele transita pela consciência de cada personagem.  

X9MW

Além disso, o uso de verbos no presente do indicativo 
aproxima o leitor da ação da narrativa, que acontece num 
tempo psicológico e indeterminado, já que o advérbio de 
tempo “manhã seguinte” não permite localizar a história 
temporalmente, sendo mais uma marca da passagem 
psicológica do tempo. Assim, está correta a alternativa B.  
A alternativa A está incorreta porque o tempo verbal adotado 
transmite a impressão de que o narrador observa as ações 
no momento em que elas se desenrolam. As alternativas C 
e D estão incorretas porque o narrador é onisciente e não se 
envolve na trama como uma personagem, como observado 
em “De vereda a ideia de matá-la” e “medo de ficar sozinha”. 
Por sua vez, a alternativa E está incorreta porque mais de 
uma personagem está no espaço da narrativa, o qual não é 
psicológico nem único ao protagonista da trama.

QUESTÃO 11 

Disponível em: <http://www.encartale.com.br>. Acesso em: 09 maio 2018.

Placas informativas têm como característica a concisão e a 
objetividade da mensagem, que, por esse motivo, pode ser 
ambígua ou apresentar inadequações linguísticas. Qual o 
desvio de norma-padrão da língua no texto?

A. 	 Falta de pontuação indicativa de termos intercalados.

B. 	 Ausência de concordância entre adjetivo e substantivo.

C. 	 Redação de frase sem vocábulos da classe dos verbos.

D. 	 Referência a lugar longe do emissor pelo demonstrativo 
“neste”.

E. 	 Inexistência dos dois-pontos na introdução do aposto 
explicativo.

Alternativa B

Resolução: A expressão “É proibido” é invariável, segundo 
a norma-padrão, quando seu sujeito não é determinado 
por um artigo ou pronome. Assim, a norma prevê o uso de 
“(é) proibido entrada” ou “(é) proibida a entrada”. A placa 
está incorreta porque considera “proibido” invariável frente 
ao sujeito determinado por um artigo. Não há, portanto, 
concordância entre o adjetivo “proibido” e o substantivo 
“entrada”, estando correta a alternativa B.
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QUESTÃO 12 
Quando escrevemos um texto, nossas intenções 

ficam evidentes. Para que isso aconteça, adequamos 
nossa linguagem para atender a um objetivo específico na 
comunicação. Por meio dela, podemos transmitir informações 
de maneiras diversas. As funções da linguagem estão 
centradas nos elementos da comunicação. Dentre elas, 
destacaremos a função conativa da linguagem, também 
conhecida como função apelativa. 

A função conativa é facilmente identificada, pois sua 
linguagem é organizada para influenciar e persuadir o 
destinatário, fazendo uso de verbos no imperativo, pronomes 
na segunda pessoa e vocativos.  

PEREZ, L. C. A. Disponível em: <http://www.portugues.com.br/
redacao/funcao-conativa.html>. Acesso em: 10 nov. 2015. [Fragmento]

As características apresentadas em um texto com predomínio 
da função conativa podem ser percebidas em diferentes 
gêneros textuais vistos no dia a dia. O gênero textual em 
que a predominância dessa função da linguagem pode ser 
identificada é o(a)
A. 	trabalho escolar.
B. 	manual. 
C. 	bula de remédio.
D. 	notícia.
E. 	artigo científico.

Alternativa B
Resolução: A função conativa da linguagem é responsável 
pela interlocução, uma vez que seu foco está no receptor 
da mensagem. Assim, textos que a empregam têm como 
objetivo primário intervir na tomada de decisão do seu 
público-alvo, como o fazem os manuais. Esse gênero textual 
caracteriza-se pelo tom didático, já que visa a ensinar os 
passos de alguma tarefa, como instalar um programa de 
computador ou usar um telefone celular. A alternativa correta, 
portanto, é a B. Os gêneros textuais citados nas outras 
alternativas têm como aspecto a descrição de um objeto, 
portanto privilegiam a função referencial da linguagem.

QUESTÃO 13 

ANGELI. Disponível em: <http://www2.uol.com.br>.  
Acesso em: 17 maio 2018.

CVGT

LPXG

A confluência dos recursos verbais e não verbais no cartum 
promove uma reflexão crítica acerca da

A. 	 desigualdade econômica existente em uma mesma 
cidade.

B. 	 exploração da mão de obra nas grandes cidades 
brasileiras.

C. 	 falta de acesso à educação pelas crianças em situação 
de rua.

D. 	 manutenção de traços de segregação racial na 
sociedade brasileira.

E. 	 violência explícita e com teor racista praticada por 
parte da sociedade.

Alternativa D
Resolução: No gênero cartum, os autores se valem de 
aspectos verbais e não verbais para construir uma crítica 
a determinado assunto, muitas vezes de maneira cômica.  
É o que acontece no cartum de Angeli, cujo título é “Feriado: 
Dia da Consciência Negra”. O objetivo desse feriado 
é provocar a reflexão sobre as desigualdades raciais 
históricas que ainda permeiam a sociedade brasileira,  
em que a maioria branca prevalece sobre a minoria negra no 
que diz respeito à qualidade de vida. No entanto, em vez de 
tirarem o dia para refletir sobre o assunto e o seu papel social, 
o que o cartunista demonstra é que muitas pessoas brancas 
aproveitam o feriado para se divertir, enquanto os negros 
trabalham para se sustentar. Ou seja, ironicamente, no dia da 
Consciência Negra, os negros, com piores condições de vida, 
necessitam trabalhar para atender os brancos, privilegiados. 
Há, assim, a manutenção do statu quo da sociedade 
brasileira. Portanto, a alternativa que aponta corretamente 
essa segregação racial na sociedade é a D. A alternativa A 
está incorreta porque a crítica do cartunista não está voltada 
tão somente para a desigualdade econômica, mas sim racial. 
A alternativa B está incorreta porque o autor não critica a 
exploração de mão de obra dos trabalhadores brasileiros. 
Sua crítica é muito maior, alcançando a segregação racial 
no país. A alternativa C está incorreta porque, ainda que o 
cartum possibilite a inferência de crítica à falta de acesso à 
educação, essa situação tem origem na severa segregação 
racial. A alternativa E está igualmente incorreta porque, 
da mesma forma, embora se possa considerar a violência 
sofrida pelo negro em um contexto mais amplo, isso não 
pode ser inferido no cartum em questão, devendo-se manter 
a análise restrita à mensagem discursiva mais evidente:  
a manutenção da segregação racial.

QUESTÃO 14 

Importância da leitura
É comum algumas pessoas dizerem que não têm 

paciência para ler um livro, no entanto, é tudo uma questão 
de hábito, de transformar a leitura em prazer. Vale lembrar 
que, além dos livros didáticos, previstos em diversas etapas 
dos estudos, é importante buscar outras obras de interesse, 
independentes do conteúdo.

DT4B
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Por isso, mesmo cumprindo o cronograma escolar ou 
lendo as obras para o vestibular, por exemplo, os estudantes 
podem dedicar-se a leituras descompromissadas, fazendo 
das férias tempo propício para isso. Poesias, romances, 
epopeias, vale tudo quando a intenção é viajar pelas páginas 
de uma obra literária. Jornais, revistas e periódicos também 
são ótimos aliados de leitores assíduos.

O hábito da leitura deve ser estimulado ainda na infância 
para que o indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo 
importante e, acima de tudo, prazeroso. Uma leitura realizada 
com prazer desenvolve a imaginação, a escuta atenta e a 
linguagem das crianças.

BATISTA, R. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br>.  
Acesso em: 10 dez. 2017.

No texto opinativo, a tese do autor consiste na defesa de 
que a leitura deve ser

A. 	 encorajada para se tornar rotineira.

B. 	 estimulada para desenvolver a paciência.

C. 	 incentivada para acontecer sem compromisso.

D. 	 planejada para atender à escola e ao vestibular.

E. 	 motivada para ocorrer mesmo sem interesse do leitor.

Alternativa A
Resolução: O autor, inicialmente, reproduz o discurso 
de pessoas que dizem não ter paciência para ler um livro 
e contrapõe a isso suas ideias de que a leitura advém 
do hábito e de que ela precisa estar associada a uma 
prática prazerosa. Esse é o conteúdo da introdução do 
texto, em que se pode identificar a seguinte tese: “é 
tudo uma questão de hábito, de transformar a leitura 
em prazer”. A alternativa correta, portanto, é a A.  
A alternativa B está incorreta porque o autor não defende 
ser necessário estimular a paciência dos leitores, mas o 
desenvolvimento do hábito da leitura, o qual lhes permitiria 
ter serenidade para realizar a leitura de textos longos.  
A alternativa C está incorreta porque a sugestão do autor de 
que a leitura deve acontecer de forma descompromissada 
deve ser encarada não como a tese do texto, mas como a 
proposta de intervenção para o problema. A alternativa D 
está incorreta porque o autor sugere ser “importante buscar 
outras obras de interesse”. Finalmente, a alternativa E está 
incorreta porque o autor acredita ser necessário buscar 
obras e gêneros textuais que despertem interesse no leitor, 
até que, enfim, ele se veja habituado a ler.

QUESTÃO 15 
Passem-se dias, horas, meses, anos

Amadureçam as ilusões da vida

Prossiga ela sempre dividida

Entre compensações e desenganos.

Faça-se a carne mais envilecida

Diminuam os bens, cresçam os danos

Vença o ideal de andar caminhos planos

Melhor que levar tudo de vencida.

T83R

Queira-se antes ventura que aventura

À medida que a têmpora embranquece

E fica tenra a fibra que era dura.

E eu te direi: amiga minha, esquece...

Que grande é este amor meu de criatura

Que vê envelhecer e não envelhece. 

MORAES, V. Soneto de aniversário. In: Vinicius de Moraes: poesia 
completa e prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1998. p. 451.

O poema “Soneto de aniversário” apresenta uma reflexão 
do eu lírico sobre o passar do tempo. Nesse caso, para 
alcançar o efeito desejado com essa reflexão, o autor usou 
como recurso o(a) 

 A antítese, pois no soneto evidencia-se a transitoriedade 
das coisas e pessoas versus a perenidade do amor.  

 B eufemismo, pois o autor usa palavras suaves ao se referir 
à terceira idade a fim de atenuar a força do tempo.

 C gradação, pois seu anticlímax sugere que o passar do 
tempo só deteriora as pessoas e os sentimentos. 

 D ironia, pois apesar de celebrar o aniversário, não há, 
segundo o texto, motivos para comemorar a passagem 
do tempo.

 E paradoxo, pois há uma afirmação contraditória na última 
estrofe, já que é impossível alguma coisa não envelhecer.

Alternativa A
Resolução: A antítese é uma figura de linguagem por meio 
da qual se opõem, em um uma mesma situação discursiva, 
duas ideias de sentido contrário. Esse recurso é usado pelo 
poeta Vinicius de Moraes em seu “Soneto de aniversário”, 
em que discorre sobre a transitoriedade de coisas e pessoas, 
que vão mirrando com o passar do tempo – “Passem-se dias, 
horas, meses, anos / Amadureçam-se as decepções da vida”, 
“À medida que a têmpora embranquece / E fica tenra a fibra 
que era dura” –, em contraposição à perenidade do amor, 
que permanece, apesar de as pessoas envelhecerem: “Que 
grande é este amor meu de criatura / Que vê envelhecer e 
não envelhece”. Está correta, desse modo, a alternativa A.  
Não procede a alternativa B porque o poeta não emprega 
eufemismos para amenizar o fato de as pessoas 
envelhecerem; ao contrário, utiliza expressões que deixam 
isso muito claro e direto, como nos dois últimos versos da 
primeira estrofe. A alternativa C está incorreta porque o 
soneto demonstra como o sentimento de amor sobrevive 
com o passar do tempo, não sendo atingido pela mesma 
força que envelhece as outras coisas. A alternativa D está 
incorreta porque o poeta não emprega ironia como estratégia 
de construção de seu texto, não sendo possível depreender 
dele que não haja motivos para comemorar a passagem do 
tempo. A alternativa E está incorreta porque não há qualquer 
paradoxo no poema, haja vista que a perenidade à qual o 
poeta se refere é dada em sentido figurado, indicando que o 
sentimento de amor não definha, não mirra, mas permanece 
o mesmo – e até evolui – com o passar do tempo.
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QUESTÃO 16 

Adeus, meus sonhos!
Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro!
Não levo da existência uma saudade!
E tanta vida que meu peito enchia
Morreu na minha triste mocidade!

Misérrimo! votei meus pobres dias
À sina doida de um amor sem fruto...
E minh’alma na treva agora dorme
Como um olhar que a morte envolve em luto.

Que me resta, meu Deus?!... morra comigo
A estrela de meus cândidos amores,
Já que não levo no meu peito morto
Um punhado sequer de murchas flores!
AZEVEDO, A. Lira dos vinte anos. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

(Coleção Poetas do Brasil). 

O desassossego da reflexão sobre o fim da vida é temática 
da poesia ultrarromântica brasileira. No poema de Álvares 
de Azevedo, o eu lírico encara a morte como
A. 	 passagem a um plano de maturidade intelectual e 

consciência plena do mundo.
B. 	 entrada em um universo ideal, casto e sagrado em sua 

dimensão religiosa.
C. 	 esperança de concretização das paixões efêmeras e 

não correspondidas.
D. 	 possibilidade de vivência em uma realidade menos 

violenta e desonrosa.
E. 	 término das idealizações juvenis causadoras de 

sofrimento amoroso.

Alternativa E
Resolução: No poema de Álvares de Azevedo, o eu lírico 
encara a morte como o fim das idealizações amorosas da 
juventude, que lhe causaram tanto sofrimento. Isso pode 
ser verificado no próprio título do poema – em que o autor 
se despede de seus sonhos, dando adeus àquilo que o 
inspirava, que o motivava – e nas passagens “E tanta vida 
que meu peito enchia / Morreu na minha triste mocidade!”; 
“Misérrimo! votei meus pobres dias / À sina doida de um 
amor sem fruto...”; “[...] morra comigo / A estrela de meus 
cândidos amores”. A alternativa correta é, portanto, a E.  
Está incorreta a alternativa A porque o eu lírico entende a  
morte como uma coisa triste, dolorosa, não como uma  
passagem a um plano de maturidade intelectual, o que 
não se pode inferir do texto. A alternativa B está incorreta 
porque, igualmente, o eu lírico não encara a morte como a 
passagem para um plano espiritual ideal, casto, mas sim 
em sua dimensão dolorosa, de luto. A alternativa C está 
incorreta porque o autor não tem esperanças de que suas 
paixões sejam concretizadas na morte, dando a entender 
que as encara como já findas na vida terrena. A alternativa 
D está incorreta porque não se pode inferir do poema que o 
eu lírico visualize a possibilidade de uma existência menos 
violenta e desonrosa, já que ele leva ao entendimento de 
que morrerá e não levará nada de bom da vida.

FRRT QUESTÃO 17 
Quando regressou dessa longa viagem ao sul, estava 

inda mais forte, mais viçoso e mais homem. Era uma massa 
bruta de músculos ao serviço de um magnífico aparelho 
humano. No tocante à disciplina mudara também um 
pouco: já ninguém lhe via certos escrúpulos de obediência e 
seriedade, perdera mesmo aquele ar, aquela compostura de 
respeito que o fazia estimado pelos oficiais em Villegaignon, 
e o distinguia da marinhagem insubmissa e desbriada.  
A maioria dominara-o positivamente; aquele caráter dócil 
e tolerante, deixara-o ele no alto mar ou nas terras por 
onde andara. Agora tratava com desdém os superiores, 
abusando se esses lhe faziam concessões, maldizendo-os 
na ausência, achando-os maus e injustos. Uma coisa, porém, 
ele soubera conservar: a força física, impondo-se cada vez 
mais aos outros marinheiros, que não ousavam agredi-lo 
nem brincando. Sua fama de homem valente alargara-se de 
modo tal que mesmo na província falava-se com prudência 
no “Bom-Crioulo”. – Quem é que não o conhecia, meu Deus? 
Por sinal tinha sido escravo e até nem era feio o diabo  
do negro...

CAMINHA, A. Bom-Crioulo. São Paulo: Ática, 1995. 

A transformação sofrida pelo protagonista da obra de 
Adolfo Caminha é elemento recorrente no enredo dos 
romances naturalistas. A estratégia de enfatizar a gradativa  
mudança das características físicas e comportamentais da 
personagem

A. 	 demonstra a instabilidade emocional de pessoas 
submetidas à violência e à privação material em um 
ambiente de desigualdades.

B. 	 comprova a trajetória de vida dos homens vinculada 
às escolhas conscientes no âmbito das relações 
profissionais e familiares.

C. 	 legitima a visão de um aprimoramento permanente 
que torna os indivíduos mais ágeis, mais inteligentes e 
moralmente inquestionáveis. 

D. 	 evidencia a tese que apresenta o sujeito como um 
produto do meio em que se insere, da sua herança 
biológica e da época em que vive.

E. 	 documenta o poder de criação e a força humana 
empregados para corromper a sociedade e subverter 
os princípios básicos da natureza. 

Alternativa D
Resolução: O Naturalismo defendia a ideia de que o 
ser humano é produto do meio em que vive, estando 
seu comportamento diretamente relacionado ao lugar,  
ao ambiente e à época em que está inserido. Nos romances 
naturalistas, eram privilegiados o fisiológico e o natural, 
e a agressividade era vista como parte da essência da 
personalidade humana. Essas características podem ser 
percebidas no fragmento do romance de Adolfo Caminha, 
que narra o retorno do Bom-Crioulo após uma longa viagem, 
apresentando-se, então, mais forte, mais esperto, menos 
submisso, evidenciando a evolução da personagem em razão 
do meio em que viveu. Está correta, assim, a alternativa D.  
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A alternativa A está incorreta porque a estratégia utilizada 
nos romances naturalistas não era evidenciar fragilidade 
emocional, mas sim a evolução e as mudanças, tanto físicas 
quanto psicológicas, pelas quais passam as pessoas em 
razão do meio e das condições em que estão inseridas.  
A alternativa B está incorreta porque vai contra o que 
prega o Naturalismo, visto que essa escola defende a 
ideia de que o ser humano é produto do meio e de sua 
hereditariedade, e não de suas escolhas conscientes. 
A alternativa C está incorreta porque o Naturalismo 
não busca discorrer sobre um suposto aprimoramento 
permanente, tampouco expõe que há indivíduos moralmente 
inquestionáveis. Como narrado no fragmento, o Bom- 
-Crioulo retornou de sua viagem insubordinado, intolerante, 
desdenhoso, aproveitador, maldizente, sendo sua moral, 
nessas condições, altamente questionável. Por fim,  
a alternativa E está incorreta porque não é uma característica 
do Naturalismo subverter os princípios básicos da natureza; 
ao contrário, essa escola preza pela determinação do 
sujeito a partir das condições naturais, do meio e de sua 
hereditariedade.

QUESTÃO 18 
Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero,
há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.
Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam.
Espera que cada um se realize e consume
com seu poder de palavra
e seu poder de silêncio.
Não forces o poema a desprender-se do limbo.
Não colhas no chão o poema que se perdeu.
Não adules o poema. Aceita-o
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada
no espaço.

ANDRADE, C. D. Procura da poesia. In: A rosa do povo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. [Fragmento]

A linguagem cumpre diferentes funções no processo de 
comunicação. No trecho, coexistem diferentes funções da 
linguagem, sendo predominante a

A. 	 conativa, pois o autor esquematiza a composição de 
um texto literário.

B. 	 metalinguística, pois o poema reflete sobre o processo 
de escrita.

C. 	 referencial, pois o foco está na descrição dos objetos 
em análise.

D. 	 poética, pois o autor inova no emprego dos recursos 
linguísticos.

E. 	 emotiva, pois o eu lírico valoriza seus sentimentos 
mais íntimos.

HOEB

Alternativa B

Resolução: No poema de Carlos Drummond de Andrade, 
o poeta reflete sobre o processo de escrita, sobre seu fazer 
poético, predominando, portanto, a função metalinguística da 
linguagem em seu texto. Está correta, assim, a alternativa B.  
A alternativa A aponta que a função predominante seria a 
conativa. Embora essa função esteja presente nos versos 
em que o autor dialoga com seus leitores, como “Convive 
com teus poemas, antes de escrevê-los. / Tem paciência, 
se obscuros. Calma, se te provocam.”, não há no texto uma 
esquematização clara de como compor um texto poético, 
mas sugestões altamente subjetivas de como lidar com o 
ato de criação. Além disso, a metalinguagem permeia todos 
os versos em análise, diferentemente da conativa, que está 
presente somente em alguns. Portanto, essa alternativa 
está incorreta. A alternativa C está incorreta porque a 
função referencial é aquela que se centra na mensagem, na 
informação. É uma função muito comum no meio jornalístico, 
em que se busca informar um fato de forma objetiva e direta.  
A alternativa D está incorreta porque, embora o texto de 
Drummond seja um poema, não é empregada a função 
poética em sua composição. Essa função consiste em utilizar, 
na construção do texto literário, aspectos inovadores da 
língua, explorando a linguagem conotativa. A alternativa E 
está incorreta porque a função emotiva é aquela que busca 
exprimir sentimentos íntimos. Embora seja muito comum em 
textos literários, especialmente na poesia, não é usada no 
caso em apreço, em que não há descrição de sentimentos 
pessoais do poeta, mas sim reflexões sobre o processo da 
escrita.

QUESTÃO 19 

Não gosto muito da palavra felicidade, para dizer a 
verdade. Acho que é, inclusive, uma ilusão mercadológica. 
O que a gente pode estudar são as condições do bem-estar. 
A sensação de competência no exercício do trabalho, já se 
sabe, é a maior fonte de bem-estar, mais que a remuneração. 
Nós temos um ideal de felicidade um pouco ridículo.

Um exemplo é a fala do churrasco. Você pega um táxi 
domingo ao meio-dia para ir ao escritório e o taxista diz: 
“Ah, estamos aqui trabalhando, mas legal seria estar num 
churrasco tomando cerveja”. Talvez você ou o taxista sofram 
de úlcera, e não haveria prazer em tomar cerveja. Nem em 
comer picanha.

Mesmo que não vissem problema, pode ser que 
detestassem as pessoas lá e não se divertissem. Em geral, 
somos péssimos em matéria de prazer. Por exemplo, 
estamos sempre lamentando que nossos filhos seriam uma 
geração hedonista, dedicada a prazeres imediatos, quando, 
de fato, vivemos numa civilização muito pouco hedonista.  
Por isso, nos queixamos de excessos e nos permitimos 
prazeres medíocres ou muito discretos.

Disponível em: <https://claudia.abril.com.br>. Acesso em: 22 maio 2018.
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O filósofo Contardo Calligaris questiona a noção de felicidade 
do senso comum, afirmando que ela não é o bem maior a 
ser alcançado. Para isso, ele estabelece uma relação de 
oposição entre felicidade e

A. 	 modernidade.

B. 	 trabalho.

C. 	 prazer.

D. 	 saúde.

E. 	 idade.

Alternativa C
Resolução: O filósofo reflete sobre o valor que se dá a 
uma suposta felicidade, pela qual as pessoas, segundo ele, 
inutilmente anseiam, embora não consigam definir em que 
circunstância ela se construa, idealizando-a em momentos 
em que ela não pode se fazer presente. Para exemplificar 
isso, cita o caso de um churrasco, tido como um ideal 
de felicidade, ainda que as pessoas presentes nele não 
sintam prazer em estar ali. Nesse sentido, o filósofo opõe 
felicidade a prazer, mostrando como a sociedade moderna 
consegue desfrutar muito pouco das coisas, permitindo-se 
prazeres medíocres ou muito discretos, enquanto anseia por 
uma felicidade tida como bem maior. Está correta, assim,  
a alternativa C. A alternativa A está incorreta porque o filósofo 
não opõe felicidade à modernidade, embora assuma que 
a sociedade moderna não sabe aproveitar os momentos 
felizes, permitindo-se apenas meras situações de prazer.  
A alternativa B está incorreta porque o filósofo menciona como 
a satisfação profissional pode ser encontrada na sensação de 
competência, e não em uma boa remuneração, não opondo, 
portanto, felicidade a trabalho, mas, ao contrário, mostrando 
que aquela pode ser encontrada neste. A referência à saúde 
no texto, por sua vez, se dá quando o filósofo menciona 
que uma pessoa com uma doença, como uma úlcera, pode 
não sentir prazer em um churrasco, ainda que este seja um 
ideal de felicidade amplamente compartilhado. Contudo,  
não há oposição entre felicidade e saúde, estando incorreta a 
alternativa D. A alternativa E também está incorreta porque o 
filósofo não relaciona a felicidade à idade, mas reproduz a ideia 
vigente de que as pessoas mais jovens seriam mais felizes, 
por serem supostamente dedicadas a prazeres imediatos,  
o que, na opinião do filósofo, não acontece na prática.

QUESTÃO 20 

Sonho branco
De linho e rosas brancas vais vestido, 
Sonho virgem que cantas no meu peito!... 
És do Luar o claro deus eleito, 
Das estrelas puríssimas nascido. 

Por caminho aromal, enflorescido, 
Alvo, sereno, límpido, direito, 
Segues radiante, no esplendor perfeito, 
No perfeito esplendor indefinido... 

As aves sonorizam-te o caminho... 
E as vestes frescas, do mais puro linho 
E as rosas brancas dão-te um ar nevado... 

R7M1

No entanto, Ó Sonho branco de quermesse! 
Nessa alegria em que tu vais, parece 
Que vais infantilmente amortalhado!

SOUSA, J. C. Broquéis e faróis. Porto Alegre: L&PM, 2002.

Valorizando as sensações humanas e empenhado em 
criar uma poesia comprometida com os sentidos humanos, 
Cruz e Sousa emprega a característica simbolista da
A. 	 personificação de elementos do inconsciente humano 

de forma objetiva, clara e sem emoção. 
B. 	 remoção do eu lírico na descrição de um ambiente 

propício ao amor infantil e à iluminação sonhadora.
C. 	 musicalização agressiva própria de uma sociedade 

moderna em acelerado processo de industrialização.
D. 	 elaboração do vocabulário culto da classe alinhada às 

discussões racionalizantes do discurso cientificista.
E. 	 metaforização evocadora de um universo instável, 

efêmero e distante da objetividade e da concretude.

Alternativa E
Resolução: Em “Sonho branco”, Cruz e Sousa emprega 
metáforas para ilustrar um cenário onírico, efêmero, abstrato, 
como se observa, por exemplo, na primeira estrofe, em que 
o eu lírico afirma que o ser veste-se “de rosas brancas”,  
as quais dão a ele, como exposto no último verso da 
terceira estrofe, um “ar nevado”. A alternativa que apresenta 
corretamente esse entendimento é a E. A alternativa A está 
incorreta porque não se nota no poema uma personificação 
objetiva e destituída de emoção; ao contrário, a descrição 
é carregada de emotividade, de admiração, como se nota 
nos versos: “És do luar o claro deus perfeito”; “Segues 
radiante, no esplendor perfeito”. A adjetivação nesses 
versos evidencia o subjetivismo do eu lírico ao descrever 
seu “sonho branco”. A alternativa B está incorreta porque o 
eu lírico não se destitui na descrição do cenário, tampouco 
apresenta um mundo propício ao amor infantil. A alternativa C  
está incorreta porque não se nota no poema qualquer 
característica agressiva, tampouco aspectos relacionados 
a uma sociedade em processo de industrialização, haja 
vista que a temática do poema é onírica, devaneante. Já a 
alternativa D está incorreta porque o poema não emprega 
um vocabulário culto e alinhado ao cientificismo, mas explora 
as metáforas para expressar um universo subjetivo.

QUESTÃO 21 

TEXTO I

Defeitos na argumentação 
Na parte argumentativa do texto, defende-se o ponto 

de vista apresentado (preferencialmente) na introdução. 
Para fazer isso com eficiência, é preciso utilizar dados 
corretos e ser coerente. A coerência se traduz em clareza, 
que só é possível quando se raciocina bem. A maior parte 
das falhas na argumentação decorre de raciocínio errado 
ou de informações que não condizem com a realidade. 
Entre os problemas comuns, está o uso de totalidades 
indeterminadas. Esse uso consiste em atribuir certos 
comportamentos ou características a toda uma categoria de 
pessoas, o que leva ao pecado da generalização.

KTYP
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TEXTO II
As mulheres modernas, influenciadas pelos ideais 

feministas, não consideram o casamento como o maior 
objetivo de realização pessoal, mas a conquista da 
independência financeira. Esse fato é determinante nas 
relações amorosas.

Disponível em: <http://revistalingua.com.br>. Acesso em:  
22 maio 2018. [Fragmento adaptado]

O texto I descreve uma usual falha argumentativa, e o texto II  
é um trecho de uma redação sobre o papel da mulher na 
sociedade. O texto II exemplifica o defeito de argumentação 
exposto no texto I porque a
A. 	 vida moderna, com seus ideais feministas, insatisfaz 

algumas mulheres.
B. 	 independência financeira norteia o ideário também da 

população masculina. 
C. 	 realização profissional é incompatível com os planos 

da sociedade moderna. 
D. 	 maioria das mulheres dispensa o envolvimento em 

uma longa relação amorosa. 
E. 	 conquista pessoal maior para algumas mulheres, ainda 

hoje, pode ser o casamento.

Alternativa E
Resolução: Como afirmado no texto I, a generalização 
ocorre quando se atribuem certos comportamentos ou 
características a toda uma categoria de pessoas, o que se 
evidencia no texto II. Nele, é falado que todas as mulheres 
(categoria) têm o mesmo objetivo pessoal (característica), 
o que não é verdade, pois muitas mulheres ainda podem 
considerar o casamento como esse objetivo ou mesmo outras 
coisas, como viajar, ter filhos, ter um hobby, estudar, etc.  
Está correta, assim, a alternativa E. A alternativa A está 
incorreta porque, no texto II, não se afirma que a vida 
norteada por ideais feministas satisfaz todas as mulheres. 
Além disso, essa colocação, ainda que fosse verdadeira, não 
exemplificaria a falha argumentativa exposta no texto I, que 
trata da generalização, uma vez que “algumas mulheres” não 
é uma exposição generalizada. A alternativa B está incorreta 
porque, ainda que a independência financeira norteie o 
ideário de parte da população masculina – o que pode ser 
considerado verdadeiro – isso não vem ao caso na discussão 
em andamento, pois o texto II aborda especificamente o 
ideário feminino. Mesmo que se considerasse a afirmação 
da alternativa B, não se pode entender que a falha 
argumentativa do texto II advenha disso, pois não consistiria 
em uma generalização. Ademais, apenas a título explicativo, 
chama-se atenção ao fato de que a própria afirmação dessa 
alternativa é uma generalização, pois assume que o ideário 
de todos os homens é a independência financeira, o que, 
assim como no caso das mulheres, não pode ser tido como 
verdade. A alternativa C está incorreta porque no texto não 
se diz nada a respeito de incompatibilidade entre o desejo por 
independência financeira e a sociedade moderna, tampouco 
isso consiste em uma generalização. A alternativa D está 
incorreta porque o texto II também não fala que a maioria 
das mulheres dispensa o envolvimento em uma relação 
amorosa, mas sim que o casamento não é o maior objetivo de 
realização pessoal para uma mulher. Logo, mesmo aquelas 
que almejam a independência financeira podem, também, 
desejar o envolvimento em uma relação amorosa e, inclusive, 
o casamento, mas não como prioridade, não havendo uma 
relação excludente entre as duas coisas.

QUESTÃO 22 

TEXTO I

Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/>. Acesso em: 18 maio 2018.

TEXTO II

Disponível em: <https://br.pinterest.com>. Acesso em: 30 mar. 2018.

O texto II se vale da intertextualidade com uma advertência 
do Ministério da Saúde, vista no texto I. Para além do caráter 
expositivo presente nos avisos governamentais, percebe-se, 
no texto II, um tom opinativo construído no(a)

A. 	 exposição de um problema de saúde sexual em 
homens machistas.

B. 	 apresentação de “mulheres” como um argumento de 
autoridade.

C. 	 emprego do verbo “advertir” para a introdução de 
argumentos.

D. 	 efeito polissêmico adquirido pela palavra “droga” no 
contexto.

E. 	 impacto causado pela exposição dos efeitos do 
machismo.

PMBZ
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Alternativa D
Resolução: O texto II se vale da intertextualidade para  
construir sua mensagem de maneira eficiente, aproveitando 
uma advertência do governo para gerar sentido. Ao empregar  
a palavra “droga”, em uma primeira leitura, verifica-se 
a referência, por exemplo, à nicotina, em seu sentido 
denotativo, ou seja, denotando uma substância que causa 
vício. Contudo, essa palavra permite também uma outra 
leitura, em que é compreendida em seu aspecto figurado, 
significando algo de má qualidade, levando ao entendimento 
de que o machismo é algo ruim, que faz mal. Da mesma 
forma, nessa concepção, a palavra “impotência” também 
assume outro sentido: enquanto, na primeira leitura, refere-se  
à impotência sexual, tal como na advertência do cigarro, 
em uma segunda leitura, pode ser entendida como falta 
de poder para agir, para reagir, referindo-se tanto aos 
homens, que ficam paralisados pelo machismo, quanto 
às mulheres, vítimas dele. Portanto, a argumentação do 
texto II é construída a partir de um caráter polissêmico das 
palavras, tal qual apontado na alternativa D. A alternativa A  
está incorreta porque o objetivo do texto não é expor um 
problema de saúde sexual nos homens machistas, mas 
advertir sobre essa prática, mostrando como ela é nociva tanto 
a homens quanto a mulheres. A alternativa B está incorreta 
porque o uso do termo “mulheres” no início do texto não é o 
elemento responsável pelo caráter opinativo do texto, não 
pressupondo uma modalização do discurso. A alternativa C  
está incorreta porque a utilização do verbo “advertir” deve-se  
à intertextualidade com a campanha do Ministério da Saúde, 
não sendo a responsável pelo caráter opinativo do texto. 
Finalmente, a alternativa E está incorreta porque o tom 
opinativo não se constrói pela exposição dos efeitos do 
machismo, não havendo uma opinião, mas um fato.

QUESTÃO 23 
Quando aos quatorze anos, após um dia de quebramento 

e cansaço, se mostrara o fenômeno pela primeira vez ela 
ficara louca de terror, acreditara-se ferida de morte, e, com 
a impudícia da inocência, correra em gritos para o pai, 
contara-lhe tudo. 

Lopes Matoso procurara sossegá-la – que não era 
nada; que isso se dava com todas as mulheres; que evitasse 
molhadelas, Sol, sereno, que dentro de três dias, ou de cinco 
ao mais tardar, havia de estar boa, que se não assustasse 
da repetição todos os meses. 

Com o tempo, os livros de Fisiologia acabaram de a 
edificar; em Püss aprendera que a menstruação é uma muda 
epitelial do útero, conjunta por simpatia com a ovulação, 
e que o terrível e caluniado corrimento é apenas uma 
consequência natural dessa muda.

RIBEIRO, J. A carne. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

O trecho do romance de Júlio Ribeiro, escritor associado 
ao Naturalismo, apresenta, como traço desse movimento, a
A. 	 idealização juvenil da passagem para a vida adulta.
B. 	 melancolia causada pela transição para a juventude.
C. 	 animalidade das relações humanas no âmbito familiar.
D. 	 busca pela razão científica condutora dos fenômenos 

da vida.
E. 	 separação entre seres humanos e animais pelo uso da 

razão.

ZFSM

Alternativa D
Resolução: O Naturalismo apresenta ideais artísticos 
semelhantes aos do Realismo, com nuances voltadas à 
condição natural do homem. Muito influenciado pela Teoria 
Evolucionista de Charles Darwin, há no Naturalismo certo 
reconhecimento do homem como animal e parte integrante 
da natureza. Em A carne, observa-se essa perspectiva 
naturalista, evidente no cientificismo com que se apresenta 
a primeira menstruação da personagem, destacando-a como 
processo fisiológico natural, sofrido pela mulher. A alternativa 
correta, portanto, é a D. A alternativa A está incorreta porque 
a idealização da realidade é um aspecto majoritariamente 
romântico. A alternativa B está incorreta porque o aspecto 
melancólico não está presente na tendência realista /  
naturalista, sendo mais evidente no Arcadismo ou 
Romantismo. A alternativa C está incorreta porque o trecho 
não demonstra animalidade nas relações humanas, apesar 
de tal aspecto estar presente na tendência naturalista.  
Por sua vez, a alternativa E está incorreta porque o 
Naturalismo reconhece, sim, no comportamento humano, 
traços da sua natureza animal.

QUESTÃO 24 
TEXTO I

No dia 19 de setembro, a nutricionista Fernanda 
Marques Mendes falou a cerca de 90 colaboradores sobre 
como ter uma alimentação saudável. No dia 22, foi a vez 
da médica Priscylla Gonçalves Teixeira Ribeiro falar aos 
trabalhadores sobre a relação direta entre uma dieta 
equilibrada e a boa saúde.

CUNHA, R. R. Disponível em: <https://www.unimed.coop.br>. Acesso em: 
09 maio 2018.

TEXTO II
Fale Conosco

Registro via Internet de reclamações, críticas, sugestões, 
dúvidas e elogios.

Disponível em: <http://www.correios.com.br>. Acesso em: 09 maio 2018.

Os textos apresentam duas regências do verbo “falar”.  
A diferença entre elas contempla nuances de acepção, pois

A. 	 no texto I o verbo é usado como sinônimo de “explicar”,  
e no texto II, de “informar”.

B. 	 no texto I o discurso é direcionado a uma audiência,  
e no texto II tem sentido de “dialogar”.

C. 	 no texto I há a presença de um interlocutor, e no texto II  
a interação acontece virtualmente.

D. 	 no texto I o verbo é usado em seu sentido denotativo, e 
no texto II em seu sentido conotativo.

E. 	 no texto I a situação de comunicação é formal,  
e no texto II representa uma situação informal.

Alternativa B
Resolução: O verbo “falar” apresenta diferentes regências 
possíveis, com sentidos distintos. No texto I, o verbo 
é regido pela preposição “a”. Quando se usa “falar a 
alguém”, a fala ocorre sem que haja interação direta.  
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É o caso de discursos ou palestras, em que palestrantes 
se dirigem à audiência sem a existência de um diálogo. 
No texto II, o verbo é regido pela preposição “com”, 
havendo interlocução explícita. “Falar com alguém” 
denota interação entre as partes, numa relação dialógica. 
Portanto, está correta a alternativa B. A alternativa A  
está incorreta porque a regência adotada no texto I não 
restringe o verbo ao sentido de explicação, mas de cenários 
discursivos de uma fala ininterrupta. A alternativa C está 
incorreta porque o interlocutor existe em ambos os textos. 
A alternativa D está incorreta porque em ambos os textos o 
verbo é usado em seu sentido denotativo. A Internet é o meio 
de comunicação no segundo texto, no entanto, existe alguém 
por trás do computador que entrará em contato. Finalmente, 
a alternativa E está incorreta porque não há distinção de 
formalidade entre as duas regências apresentadas.

QUESTÃO 25 
TEXTO I

O estudante morto alcoolizado, 30 doses de vodka e a 
culpa que todos carregamos.

Disponível em: <www.manualdohomemmoderno.com.br>.  
Acesso em: 29 abr. 2015.

TEXTO II

Disponível em: <g1.globo.com>. Acesso em: 29 abr. 2015.

Os textos I e II abordam a questão do consumo de bebidas 
alcoólicas por adolescentes no Brasil. Com base na relação 
entre os textos, ambos trazem à tona a estratégia de

 A aproximação, pois o texto II adapta frases modernas – 
“bebeu, perdeu” – e o texto I inclui o leitor na questão, 
ao utilizar a forma verbal “carregamos”.

 B chantagem, pois convencem os leitores, oferecendo 
algo aos jovens em troca da atitude de não beber em 
festas e bares.

 C exagero, pois as cenas de alegria e de embriaguez 
do texto II e a palavra “todos” do texto I extrapolam a 
verdade social. 

 D generalização, pois ganham força quando afirmam que 
“todos” bebem vodka e quando ilustram uma festa de 
Carnaval onde “todos” se divertem.

 E ironia, pois ao mesmo tempo em que tentam proibir 
o consumo de bebida alcoólica, os textos também 
incentivam os adolescentes a usarem a bebida.

QRSY

Alternativa A

Resolução: Tanto o texto I quanto o texto II utilizam a 
estratégia de aproximação com o leitor para argumentar 
contra o consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes. 
No primeiro texto, o uso da primeira pessoa do plural, por 
meio da forma “carregamos”, insere o leitor no discurso, 
indicando que ele também é responsável pela situação em 
pauta. Já no texto II, a adaptação de frases famosas – como 
“saiu, perdeu” ou “bobeou, dançou” – aproxima o leitor do 
discurso, à medida que ele identifica a referência feita por 
meio dessa construção. Está correta, assim, a alternativa A.  
A alternativa B está incorreta porque os textos não se 
valem de chantagens para convencer o leitor, não havendo 
oferta alguma em troca do ato de não beber, mas sim a 
conscientização para que o adolescente veja os malefícios do 
consumo de álcool. A alternativa C está incorreta porque os 
textos não se valem de exageros para convencer o leitor, não 
havendo qualquer extrapolação da verdade social. A palavra 
“todos” aproxima o leitor do texto, e a imagem da festa indica os 
benefícios de se divertir sem o consumo abusivo de bebidas, 
em contraposição à imagem de uma pessoa isolada, doente 
pela intoxicação por álcool. A afirmação da alternativa D  
é inverídica, pois não ocorre generalização nos textos, uma 
vez que não é falado que “todos” bebem vodka, mas sim que 
todos são responsáveis pelo cenário em que um jovem veio 
a óbito devido ao consumo de vodka. Além disso, na festa 
de Carnaval, as pessoas se divertem justamente por não 
terem bebido, enquanto a pessoa que bebeu está sozinha, 
sofrendo os males do consumo de álcool. A alternativa E 
está incorreta porque de forma alguma os textos induzem ao 
consumo de bebida; ao contrário, todos os recursos – verbais 
e não verbais – incentivam ao não consumo de bebidas por 
adolescentes.

QUESTÃO 26 

– Aí o velhote morre... Ele me deixou alguma coisa, 
estou livre como um pássaro. É este o momento de ser feliz... 
Não é mesmo, Voldemar? A felicidade está batendo à minha 
porta. Basta deixá-la entrar, mas... não! Voldemar, ouça, eu 
lhe imploro! Este é o momento de me entregar ao homem 
que eu amo, ajudá-lo, ser sua companheira, levar adiante 
seus ideais, ser feliz... descansar... Mas como tudo é torpe, 
sujo e idiota neste mundo! Como tudo é baixo, Voldemar! 
Sou infeliz, infeliz, infeliz! No meu caminho há novamente 
um obstáculo! Novamente eu sinto que minha felicidade 
está longe! Ah, quanto sofrimento! Se o senhor soubesse! 
Quanto sofrimento!

– Mas o que é? O que existe no seu caminho? Eu lhe 
imploro, diga-me! O que é?

– Outro velho rico... 

TCHEKHOV, A. Personalidade enigmática. In: Um negócio fracassado 
e outros contos de humor. Porto Alegre: L&PM, 2010. [Fragmento]
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O tom humorístico do trecho do conto de Anton Tchekhov se 
deve à

A. 	 intenção da mulher, que se revela paradoxal na fala 
final do diálogo.

B. 	 progressão no diálogo, que apresenta lacunas cuja 
interpretação é livre.

C. 	 reação do narrador-personagem, que está diante de 
um diálogo absurdo.

D. 	 surpresa da personagem Voldemar, que recebe uma 
declaração de amor.

E. 	 fantasia da mulher, que crê na possibilidade de ser feliz 
num mundo torpe.

Alternativa A
Resolução: O trecho mostra uma viúva, que almeja a 
felicidade com outro homem, agora que seu marido idoso 
morreu e lhe deixou posses. No entanto, o humor se 
apresenta quando, para surpresa dos leitores e de seu 
interlocutor, ela revela seu relacionamento com outro idoso 
rico, cuja riqueza ela ressalta. Por ela chamar o marido 
de “velhote”, revelar amar outro homem e se relacionar 
com um terceiro somente por causa de sua riqueza, suas 
más intenções ficam confirmadas, além, claro, de seus 
sentimentos confusos, ora visando ao dinheiro, ora ao amor. 
Por isso, a resposta correta é a alternativa A. A alternativa B 
está incorreta porque a fala da personagem visa a despertar 
a curiosidade de seu interlocutor, e as reticências são sinais 
gráficos que indicam pausas ou devaneios. A alternativa C 
está incorreta porque não há narrador no trecho, apenas as 
falas das personagens. A alternativa D está incorreta porque 
a surpresa de Voldemar foi perceber que a personagem não 
era uma viúva em sofrimento pela perda do marido, mas 
uma mulher interesseira, cujas intenções são paradoxais. 
Por sua vez, a alternativa E está incorreta porque os sonhos 
e ambições da personagem não são o ponto da quebra de 
expectativa causadora do humor, já que nada no texto atesta 
ser impossível a felicidade no universo da trama.

QUESTÃO 27 
Sofrimento 

No oceano integra-se (bem pouco)
uma pedra de sal.

Ficou o espírito, mais livre 
que o corpo.

A música, muito além
do instrumento.

Da alavanca,
sua razão de ser: o impulso,

Ficou o selo, o remate 
da obra.

A luz que sobrevive à estrela
e é sua coroa.

SPFG

O maravilhoso. O imortal.

O que se perdeu foi pouco.

Mas era o que eu mais amava.
LISBOA, H. Disponível em: <http://www.algumapoesia.com.br/poesia/

poesianet036.htm>. Acesso em: 11 maio 2015.

A poetisa mineira Henriqueta Lisboa, autora da segunda 
fase do Modernismo, é por alguns críticos considerada 
uma escritora “neossimbolista”, por resgatar em sua poética 
alguns aspectos da poesia praticada na segunda metade do 
século XIX. No poema anterior, o traço que comprova essa 
aproximação em relação ao Simbolismo é o(a)

 A caráter sinestésico.

 B dicção subjetiva.

 C rigor formal dos versos.

 D sentimentalismo acentuado.

 E temática espiritualista.

Alternativa E

Resolução: A poesia simbolista foi marcada principalmente 
pela rejeição ao rigor e à formalidade do Parnasianismo e 
por um apelo à espiritualidade, à metafísica. Os versos de 
Henriqueta Lisboa se aproximam dessa vertente literária à 
medida que exploram o mundo espiritual, voltando-se ao 
etéreo, ao imortal, como se pode perceber nos versos “Ficou 
o espírito, mais livre / que o corpo”, “A luz que sobrevive à 
estrela / e é a sua coroa”, “O maravilhoso. O imortal.” Sendo 
assim, a resposta correta é a alternativa E. A alternativa A 
está incorreta porque não ocorre cruzamento de sensações 
(caráter sinestésico) no poema. A alternativa B está incorreta 
porque não há, no poema, dicção subjetiva, ou seja,  
a expressão de sentimentos do eu, do sujeito que tem voz. 
A alternativa C está incorreta porque não há rigor formal 
nos versos de “Sofrimento”. Ao contrário, essa é uma das 
características a que o Simbolismo busca ir de encontro, 
rejeitando os versos duros típicos do Parnasianismo. 
Já a alternativa D está incorreta porque a expressão de 
sentimentos no texto não é exagerada, como se vê, por 
exemplo, em versos românticos.

QUESTÃO 28 
Estudantes transgêneros poderão escolher se vão usar o 

banheiro masculino ou feminino e o tipo de uniforme escolar 
(masculino ou feminino) de acordo com a sua identidade 
de gênero. Poderão ainda ter o nome social com o qual se 
identificam inserido em todos os processos administrativos 
da vida escolar, como matrícula, boletins, registro de 
frequência, provas e até concursos públicos.

É o que diz uma resolução do Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD 
/ LGBT), órgão vinculado à Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, publicada na quinta-feira 
[12/03/2015] no Diário Oficial da União.
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A resolução não tem força de lei, mas é uma 
recomendação para que as instituições de educação 
adotem práticas para respeitar os direitos de estudantes 
transgêneros. “Ainda não existe no Congresso Nacional um 
marco regulatório que dialogue com anseios da população 
LGBT”, diz Samanda Alves, vice-presidente do Conselho. 
Samanda destaca que muitos avanços já foram feitos 
para atender aos estudantes na questão da identidade de 
gênero. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do 
ano passado já permitiu ao candidato ser identificado pelo 
nome social. Em 23 universidades federais, o nome pelo 
qual o aluno se identifica também já está sendo usado, entre 
elas a UFPE, UFSCar, UFRB, UFJF, UFRJ. “Além disso,  
15 conselhos estaduais de educação já soltaram resoluções 
nesse sentido”, afirma.

Disponível em: <http://g1.globo.com>.  
Acesso em: 17 maio 2016. [Fragmento adaptado]

A igualdade de direitos relacionada à identidade de 
gênero ainda é uma questão em discussão na sociedade.  
Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que 

A. 	escolas e espaços públicos não se adequaram às novas 
configurações sociais.

B. 	instituições de ensino estão infringindo direitos 
conquistados pelos transgêneros.

C. 	leis que contemplam as necessidades de transgêneros 
não existem no Brasil.

D. 	transgêneros lutam para conquistar banheiros 
exclusivos em estabelecimentos.

E. 	processos administrativos devem usar, por lei, o nome 
social escolhido pelos alunos.

Alternativa C
Resolução: De acordo com o texto em análise, a questão 
da identidade de gênero ainda gera muitas discussões no 
Brasil e, embora existam medidas para corrigir e amenizar 
a situação, ainda não existe um projeto de lei aprovado 
sobre esse assunto. Dessa forma, existem apenas 
resoluções e recomendações para que as instituições 
de ensino adotem práticas inclusivas e de respeito com 
as minorias que sofrem exclusão social, contudo ainda é 
pendente uma legislação que normatize o assunto. Esse 
entendimento está corretamente identificado na alternativa C.  
A alternativa A está incorreta porque, ao contrário do 
afirmado, o texto demonstra que muitas escolas e espaços 
públicos estão se adequando, gradativamente, à realidade 
social, criando práticas inclusivas para transgêneros e 
outras minorias. A alternativa B está incorreta porque, como 
o texto aponta, ainda não há uma legislação específica a 
respeito da questão dos transgêneros; logo, não é possível 
que as instituições infrinjam um direito que ainda não foi 
conquistado. A alternativa D está incorreta porque no texto 
não é mencionada a luta de transgêneros por banheiros 
exclusivos em locais públicos, mas sim para conquistar o 
direito de usar os banheiros correspondentes ao gênero 
com o qual se identificam. Já a alternativa E está incorreta 
porque, como mencionado, ainda não existe uma lei que 
defina a obrigatoriedade de os processos administrativos 
usarem os nomes sociais escolhidos pelos alunos.

QUESTÃO 29 

“Bandido bom é bandido morto”
Réplica: Para começo de conversa, diga-me com quem 

andas que te direi quem és. Afinal de contas, matar é a 
solução, porque pau que nasce torto não tem jeito, morre 
torto. E, na periferia, filho de peixe, peixinho é. Revidar é 
nosso direito, pois quem com ferro fere com ferro será ferido. 
Ou eles ou nós, pois o pior cego é aquele que não quer ver!

SAKAMOTO, L. Disponível em: <http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.
com.br>. Acesso em: 14 abr. 2015 (Adaptação). 

O trecho anterior reproduz parte de uma postagem do 
cientista político Leonardo Sakamoto em seu blog. Nessa 
postagem, o autor expõe uma coletânea de comentários,  
a seu ver, duvidosos, feitos pelos leitores naquela página 
nos últimos anos. Em seguida, a cada comentário listado 
entre aspas, o blogueiro efetua sua réplica. 
Baseada na utilização de vários ditados populares,  
a estratégia de contra-argumentação usada por Sakamoto 
no excerto pretende
A. 	 convocar o leitor a uma mudança de postura frente à 

situação da criminalidade no Brasil. 
B. 	 explicitar o caráter generalizante e simplificador de tais 

ditos, assim como o daquele usado pelo leitor. 
C. 	 negar a pertinência dessas frases cristalizadas na 

maioria dos contextos em que são utilizadas. 
D. 	 sequenciar esses ditos de forma ilógica e absurda, a 

fim de zombar do leitor que postou o comentário. 
E. 	 valorizar esses diversos provérbios, mostrando seu 

caráter de verdade universal.

Alternativa B
Resolução: O autor, em seu texto, vale-se da estratégia 
de contra-argumentação, em que replica o comentário de 
um leitor, expondo ditos populares tão vagos quanto o 
reproduzido por este, de modo a comprovar a generalização 
desse argumento. Assim, o cientista político evidencia como 
ditos populares, tais como o apresentado no título do texto, 
simplificam o assunto em discussão, ignorando vários 
fatores, como construção social, meio de convivência, acesso 
à educação, acesso a condições básicas de sobrevivência, 
raça, idade, sexo, além de tantos outros aspectos inerentes à 
individualidade de cada ser humano. Ou seja, ao determinar 
que todos os bandidos, independentemente de seu crime 
e das condições que os levaram a cometê-lo, merecem 
morrer, o leitor expõe um argumento generalizante, que, 
assim como nos demais ditos, desconsidera questões 
importantíssimas de ordem social, política, econômica e 
mesmo individual. Está correta, assim, a alternativa B.  
A alternativa A está incorreta porque o autor não convoca 
o leitor a uma mudança de atitude, mas sim provoca uma 
reflexão para que ele possa chegar sozinho à conclusão 
sobre a necessidade de mudança de pensamento.  
A alternativa C está incorreta porque o autor não busca 
negar a pertinência dos ditos em quaisquer discussões, 
mas exclusivamente no contexto da criminalidade, 
mostrando como esses argumentos são generalizantes.  

Ø8LR

ENEM – VOL. 6 – 2018 LCT – PROVA I – PÁGINA 19BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



A alternativa D está incorreta porque os ditos são 
sequenciados de forma lógica, construindo um texto coeso 
e coerente. Além disso, não é objetivo do autor zombar de 
seu leitor, mas sim levá-lo à reflexão, observando como 
seu comentário foi simplificador e desconsiderou diversos 
aspectos relevantes. A alternativa E, enfim, está incorreta 
porque o autor não valoriza os ditos populares nem os coloca 
como verdade universal; ao contrário, mostra, por meio de 
sua argumentação, como generalizam questões importantes 
e são simplistas, não podendo ser considerados válidos em 
todos os contextos de aplicação.

QUESTÃO 30 
A cirurgia bariátrica que faz voltar ao peso normal 

obesos mórbidos é uma rotina nos principais centros 
médicos nacionais e internacionais. Uma pesquisa realizada 
na Suécia, publicada na revista Jama Surgery, mostra as 
mudanças nas relações interpessoais de ex-obesos depois 
da cirurgia.

O professor Gustaf Bruge e colaboradores do Instituto 
Karolinska, na Suécia, observaram um aumento no número 
de casamentos e novos relacionamentos entre os solteiros 
no pós-operatório, apesar de a melhora na saúde ser a 
principal indicação para a cirurgia. Por outro lado, também 
foi observado aumento de divórcios ou separações entre  
29 234 participantes da cirurgia gástrica naquele país.

Para os autores, os casais que anteriormente à 
cirurgia mantinham difícil relação são um forte preditor 
para separações e não as consideram um efeito adverso 
do pós-operatório. Avaliam ser a demonstração de que a 
melhora física e psicológica gera confiança e aumenta a 
autoestima dos pacientes convivendo em relações familiares 
inadequadas.

ABRAMCZYK, J. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br>. 
Acesso em: 30 mar. 2018. [Fragmento adaptado]

A conclusão de um texto argumentativo pode ser construída 
com diferentes finalidades discursivas. No texto anterior,  
o autor opta por 

A. 	 confirmar a ideia de que a cirurgia bariátrica pode gerar 
efeitos emocionais adversos. 

B. 	 retomar a tese apresentada no primeiro parágrafo por 
meio de uma paráfrase simples. 

C. 	 argumentar a favor da cirurgia bariátrica com base nos 
resultados da pesquisa divulgada. 

D. 	 especificar quais são as mudanças interpessoais 
sinalizadas no parágrafo introdutório.

E. 	 projetar um futuro com base na apresentação do 
parecer sobre os pacientes ex-obesos. 

Alternativa D
Resolução: Na conclusão do texto, o terceiro e último 
parágrafo, o articulista detalha as mudanças interpessoais 
citadas no primeiro parágrafo, relacionando o resultado 
obtido com a cirurgia bariátrica ao aumento da confiança 
e da autoestima dos pacientes, o que os leva, muitas 
vezes, a saírem de relacionamentos afetivos inadequados.  

912E

É correta, assim, a alternativa D. Não procede a alternativa A  
porque o autor não afirma que a cirurgia, por si só, pode 
gerar efeitos emocionais nos pacientes, mas sim que os 
resultados pessoais advindos da cirurgia – redução de 
peso, alcance de uma aparência mais próxima do padrão de 
beleza, melhora na saúde e na qualidade de vida – podem 
provocar reações emocionais, como aumento da autoestima 
e da confiança, que levam a outros resultados impactantes 
nos relacionamentos interpessoais. A alternativa B  
está incorreta porque o autor não parafraseia sua tese, 
mas expõe as reações emocionais que cita na introdução. 
A alternativa C está incorreta porque o autor não argumenta 
a favor da cirurgia bariátrica, embora demonstre as 
condições favoráveis e cite a “melhora física e psicológica” 
proporcionada pelo procedimento, o que atesta seu ponto de 
vista sobre a questão. A alternativa E, por fim, está incorreta 
porque a conclusão do texto não projeta a situação futura de 
pacientes que farão a cirurgia bariátrica, mas expõe dados 
referentes ao seu passado, ou seja, àqueles que já passaram 
pelo procedimento.

QUESTÃO 31 

Disponível em: <https://ameo.org.br>.  
Acesso em: 21 maio 2018 (Adaptação). 

Na peça publicitária, ocorrem elementos verbais e não 
verbais que pretendem reforçar a doação de medula óssea, 
identificados na

A. 	 diagramação das estruturas frasais, que correspondem 
ao órgão mencionado.

B. 	 exploração de uma sugestão, que se evidencia pelo 
verbo em modo imperativo.

C. 	 explicitação de adjetivos, que remetem ao 
encorajamento do procedimento.

D. 	 estruturação da frase condicional, que remete àqueles 
os quais são os potenciais doadores.

E. 	 significação da palavra “somente”, de caráter enfático, 
que alcança o objetivo principal do texto.
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Alternativa A
Resolução: Na peça publicitária em questão, os elementos 
verbais aliam-se aos não verbais para construir a estratégia 
argumentativa do texto, que objetiva apresentar a importância 
da doação de medula óssea. Para isso, o texto foi diagramado 
no formato de uma medula, aludindo ao órgão e reforçando 
a relevância da doação. Está correta, assim, a alternativa A.  
As outras alternativas não interpretam corretamente o texto 
ou não aliam elementos verbais e não verbais para reforçar 
a intenção da campanha. A alternativa B está incorreta 
porque os verbos no modo imperativo – “seja” e “faça” –, 
mesmo que contribuam para a transmissão da mensagem, 
não são considerados a principal estratégia argumentativa, 
pois sua posição, na parte inferior, com fonte menor, recebe 
menos destaque. Isso também acontece com os adjetivos 
empregados na peça – “seguro”, “avançado” e “indolor” –,  
citados na alternativa C; embora sejam relevantes para a 
construção da mensagem, não são o principal argumento, 
uma vez que fazem referência ao método de recomposição 
da medula, e não necessariamente à doação. A estruturação 
da frase condicional, igualmente, embora remeta a potenciais 
doadores, ou seja, os leitores do texto, não expõe a 
necessidade da doação, estando incorreta a alternativa D. 
Por fim, a ênfase na palavra “somente” não garante o alcanço 
do objetivo principal do texto – explicitar a importância 
da doação de medula –, sendo apenas um reforço para  
a mensagem, o que invalida a alternativa E.

QUESTÃO 32 
Na escola da minha filha, toda quarta é dia da fantasia. 

Vou levá-la até a sala e quase sou atropelado por um 
Homem-Aranha em fuga, perseguido por uma Frozen e uma 
bailarina. Deixo minha filha (Pequena Sereia) na classe e, 
atravessando aquele carnaval, me volta a eterna constatação 
de quem convive com crianças: como adulto é chato. 

Na mesma noite, porém, vou ao shopping Frei Caneca 
assistir a um filme, entro na fila e, ainda contaminado pela 
visão daquele pátio, percebo que eu estava redondamente 
enganado: os adultos também estão fantasiados, muito mais 
fantasiados – e não só às quartas-feiras. 

Primeiro, vejo o magrelo de boina, óculos de aro fininho 
e suspensórios. Veio vestido de cinéfilo, é claro. Não 
de qualquer cinéfilo, mas de amante do cinema francês 
(boina) dos anos 60 (aro fininho) puxando um pouco para o 
neorrealismo italiano (suspensórios). 

Atrás do cinéfilo, um lutador de jiu-jítsu com orelha de 
couve-flor, bermuda, chinelo Rider, camiseta com um urso 
e os dizeres “Team Guigo” está vestido não para entrar no 
cinema, mas no octógono do UFC. Imagino que, passada 
a catraca, vá pedir uma pipoca com açaí e uma Sprite com 
proteinado de soja. 

Perto de tamanho apuro cenográfico, a saia de sereia 
da minha filha e a máscara de Peppa da amiga parecem 
coisa de criança. 

PRATA, A. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>.  
Acesso em: 19 dez. 2016. [Fragmento adaptado] 

Com grande frequência, as tipologias textuais mesclam-se 
ao compor os gêneros textuais. Na crônica anterior, 
identificam-se, na ordem em que são estruturados, os tipos 
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A. 	 argumentativo, narrativo e expositivo. 

B. 	 descritivo, expositivo e narrativo. 

C. 	 descritivo, narrativo e argumentativo. 

D. 	 narrativo, descritivo e argumentativo. 

E. 	 narrativo, expositivo e descritivo. 

Alternativa D
Resolução: Na crônica, o escritor emprega diferentes 
tipologias textuais para transmitir sua intenção comunicativa. 
O primeiro tipo textual é a narração, por meio da qual o 
cronista apresenta elementos como foco narrativo (narrador 
personagem em primeira pessoa), local (escola da filha), 
tempo (toda quarta-feira), personagens (ele, a filha e outros 
alunos), enredo (fato de ser um dia de os alunos irem 
fantasiados; ação de levar a filha até a sala; evento de ser 
quase atropelado). Em seguida, o escritor passa à tipologia 
descritiva, por meio da qual descreve as pessoas que 
encontra no cinema do shopping, relatando suas roupas e 
acessórios. Depois, finaliza com a tipologia argumentativa, 
por meio da qual expõe seu ponto de vista sobre as cenas 
relatadas, indicando que a fantasia dos adultos – em sentido 
figurado – ultrapassa a das crianças. É correta, assim,  
a alternativa D.

QUESTÃO 33 
[...]
Meu coração deleita-se... Contudo,
Parece-me que vou perdendo o gosto,
Vou ficando blasé: passeio os dias
Pelo meu corredor, sem companheiro,
Sem ler, nem poetar... Vivo fumando.
Minha casa não tem menores névoas
Que as deste céu d’inverno... Solitário
Passo as noites aqui e os dias longos...
Dei-me agora ao charuto em corpo e alma:
Debalde ali de um canto um beijo implora,
Como a beleza que o Sultão despreza,
Meu cachimbo alemão abandonado!
Não passeio a cavalo e não namoro 

[...]

AZEVEDO, Á. Ideias íntimas. In: Lira dos Vinte Anos.  
Barueri: Nobel, 2009. [Fragmento]

O trecho do poema de Álvares de Azevedo apresenta um 
eu lírico que quebra com os ideais neoclassicistas por 
meio do(a)
A. 	 afastamento do que lhe entristece, que são as relações 

frias da sociedade pós-industrialização.
B. 	 espontaneidade das suas meditações, que promovem 

sem pudor os anseios do seu espírito.
C. 	 tom confessional, que expõe sua desilusão frente a 

uma relação amorosa não concretizada.
D. 	 lírica livre de rebuscamentos, que busca 

verossimilhança com a fala e as relações reais.
E. 	 perspectiva individual, que está presente no 

sentimentalismo e no subjetivismo expostos.
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Alternativa E
Resolução: A produção neoclassicista pauta-se em 
questões universais, não havendo, portanto, espaço para 
o subjetivismo na voz poética. No trecho de Álvares de 
Azevedo, vê-se o indivíduo como foco, transparecendo forte 
sentimentalismo na sua solidão e apatia frente a coisas 
que antes lhe eram aprazíveis. Portanto, está correta a 
alternativa E. A alternativa A está incorreta porque o poema 
não transparece a fuga do ambiente urbano, típica dos 
poemas árcades. A alternativa B está incorreta porque o 
trecho apresenta um eu lírico sentimental, porém contido 
em sua solidão. A alternativa C está incorreta porque o 
trecho não transparece frustração romântica, mas a apatia 
pelos pequenos prazeres, como ler, escrever ou fumar um 
cachimbo alemão. A alternativa D está incorreta porque a 
ausência de rebuscamentos ou a busca pela reprodução 
verossímil do mundo não alcançam os objetivos da literatura 
romântica.

QUESTÃO 34 
Sina

Pai e mãe 
Ouro de mina  
Coração 
Desejo e sina 
Tudo mais 
Pura rotina 
Jazz... 

Tocarei seu nome 
Pra poder  
Falar de amor 
Minha princesa 
Art nouveau 
Da natureza 
Tudo mais 
Pura beleza 
Jazz... 

A luz de um grande prazer 
É  
irremediável néon 
Quando o grito do prazer 
Açoitar o ar 
Réveillon...

DJAVAN. Sina. In: Djavan. Luz. Sony. LP, 1982. [Fragmento]

Muitas vezes, alguns autores recorrem a estruturas sintáticas 
que exploram a não explicitação do sujeito a fim de trazer 
mais fluidez às sequências. No texto, o sujeito é determinado 
e não explícito em:  

A. 	“Pai e mãe / Ouro de mina / Coração / Desejo e sina”.

B. 	“Tocarei seu nome / Pra poder / Falar de amor”.

C. 	“Da natureza / Tudo mais / Pura beleza”.

D. 	“A luz de um grande prazer / É irremediável néon”. 

E. 	“Quando o grito do prazer / Açoitar o ar / Réveillon...”.
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Alternativa B
Resolução: Nos primeiros versos da segunda estrofe,  
o compositor emprega um sujeito implícito, uma vez que 
não é identificado na sequência discursiva. Contudo, é 
possível determinar esse sujeito considerando a desinência 
verbal “-rei”, no verbo “tocarei”, indicativa da primeira 
pessoa do singular. Logo, pode-se entender que o sujeito é 
“eu”, o próprio eu lírico. A alternativa correta é, assim, a B.  
A alternativa A está incorreta porque os termos citados não 
podem ser identificados como sujeito, uma vez que não há 
uma oração na primeira estrofe. Isso também acontece na 
alternativa C, em que não há uma oração. A alternativa D  
também está incorreta porque o sujeito, nesse caso,  
é explícito: “A luz [...] é irremediável néon”. Enfim, a alternativa E  
está incorreta porque o sujeito também é explícito:  
“[...] o grito do prazer açoitar o ar”.

QUESTÃO 35 
Falava uma vez sobre educação. 
Discutiu a questão do internato. Divergia do parecer 

vulgar, que o condena. 
É uma organização imperfeita, aprendizagem de 

corrupção, ocasião de contato com indivíduos de toda 
origem? O mestre é a tirania, a injustiça, o terror?  
O merecimento não tem cotação, cobrejam as linhas 
sinuosas da indignidade, aprova-se a espionagem,  
a adulação, a humilhação, campeia a intriga, a maledicência, 
a calúnia, oprimem os prediletos do favoritismo, oprimem 
os maiores, os mais fortes, abundam as seduções 
perversas, triunfam as audácias dos nulos? A reclusão 
exacerba as tendências ingênitas?

Tanto melhor: é a escola da sociedade. 

POMPEIA, R. O Ateneu. 16. ed. São Paulo: Ática, 1996.  
(Coleção Bom Livro).

O trecho de Raul Pompeia permite localizar a obra em análise 
no Realismo brasileiro, pois
A. 	 reforça o negativismo do internato pelo exagero do 

discurso.
B. 	 torna natural a hierarquização existente entre os 

grupos do internato.
C. 	 distorce as relações de poder com uma apresentação 

idealizada.
D. 	 representa a entidade escolar por meio da experiência 

individual. 
E. 	 descreve criticamente as relações pessoais dentro  

do internato.

Alternativa E
Resolução: O romance O Ateneu apresenta traços realistas 
e naturalistas. No fragmento, o Realismo se manifesta sob a 
forma da crítica às relações sociais estabelecidas dentro do 
internato Ateneu.  A fala da personagem Dr. Cláudio descreve 
a instituição como uma escola da sociedade, reconhecendo 
dentro da hierarquia institucional e das relações interpessoais 
uma representação da vida em sociedade, evidenciando 
seus aspectos menos elevados, como a humilhação,  
a fofoca e a injustiça. Por isso, está correta a alternativa E. 
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A alternativa A está incorreta porque a linguagem realista 
tende a ser objetiva, despida de exageros. A alternativa B  
está incorreta porque o tom crítico da obra evidencia a 
denúncia, não a naturalização do comportamento observado. 
A alternativa C está incorreta porque a descrição tenta 
retratar cruamente as relações de poder dentro da instituição, 
sem qualquer tipo de idealização. A alternativa D, por sua vez,  
está incorreta porque o foco na perspectiva individual é 
comum ao Romantismo, e a fala de Dr. Cláudio retrata uma 
perspectiva compartilhada com aqueles que defendem o 
internato.

QUESTÃO 36 

Profissão de fé 
[...] 
Invejo o ourives quando escrevo: 
Imito o amor 
Com que ele, em ouro, o alto relevo 
Faz de uma flor. 

Imito-o. E, pois, nem de Carrara 
A pedra firo: 
O alvo cristal, a pedra rara, 
O ônix prefiro. 

Por isso, corre, por servir-me, 
Sobre o papel 
A pena, como em prata firme 
Corre o cinzel. 

[...] 
Torce, aprimora, alteia, lima 
A frase; e, enfim, 
No verso de ouro engasta a rima, 
Como um rubim. 

Quero que a estrofe cristalina, 
Dobrada ao jeito 
De ourives, saia da oficina 
Sem um defeito: 
[...] 

BILAC, O. Poesias. Rio de Janeiro: Ediouro, 1978. [Fragmento]

O texto de Olavo Bilac estabelece uma comparação entre os 
ofícios do poeta e do ourives baseada, principalmente, na 

A. 	 diferença de perspectiva, pois o ourives utiliza objetos, 
enquanto o poeta, a palavra. 

B. 	 imitação atenta, pois o objetivo do poeta é descrever 
como o ourives executa sua obra. 

C. 	 semelhança entre os ofícios, pois ambos são trabalhos 
minuciosos com a forma estética. 

D. 	 inferioridade da poesia, pois o trabalho do ourives é 
descrito como perfeito e inalcançável. 

E. 	 superioridade do ourives, pois este detém o 
conhecimento e o ensina para o poeta aprendiz. 

ZPLG

Alternativa C

Resolução: A comparação promovida pelo eu lírico de 
Olavo Bilac aproxima os ofícios do poeta e do ourives em 
seu trabalho minucioso com a forma estética, já que a voz 
poética se inspira no modo como o ourives aprimora a pedra 
até chegar à perfeição da forma, para que a palavra e o 
verso se tornem perfeitos metricamente. A resposta correta, 
portanto, é a alternativa C. A alternativa A está incorreta 
porque, mesmo que haja uma diferença óbvia entre o 
trabalho de ambos, o que o texto enfatiza é a semelhança, 
a busca igual pela perfeição estética. Contrariamente ao que 
afirma a alternativa B, o objetivo do poeta não é descrever 
o trabalho do ourives para imitá-lo, mas sim para comparar.  
As alternativas D e E sugerem que a comparação 
estabelecida situe a poesia como inferior à joia, quando, na 
realidade, o texto sugere a semelhança entre ambas e que a 
perfeição pode ser alcançada tanto por uma quanto por outra.

QUESTÃO 37 

Debaixo d’água tudo era 
mais bonito 
mais azul mais colorido 
só faltava respirar 

Mas tinha que respirar 

Debaixo d’água 
se formando 
como um feto 
sereno confortável  
amado completo  
sem chão sem teto 
sem contato com o ar 

Mas tinha que respirar 

Todo dia 
Todo dia, todo dia 
Todo dia 

ANTUNES, A. Debaixo d’água. In: Arnaldo Antunes. Paradeiro. 
CD.BMG, 2001. [Fragmento]

Na letra de Arnaldo Antunes, predomina a função da 
linguagem que se caracteriza por

A. 	 exprimir a insatisfação do eu lírico pela vida escolhida 
por ele. 

B. 	 usar a criatividade para a expressão dos sentimentos 
do eu lírico.

C. 	 convencer o ouvinte da beleza das coisas em um 
mundo diferente. 

D. 	 expor fielmente o mundo debaixo d’água sem qualquer 
parcialidade. 

E. 	 chamar a atenção do ouvinte para o encanto da vida 
embaixo d’água. 

L79I

ENEM – VOL. 6 – 2018 LCT – PROVA I – PÁGINA 23BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



Alternativa B

Resolução: A letra de Arnaldo Antunes emprega a função 
poética da linguagem, caracterizada pela criatividade do  
eu lírico para descrever o mundo embaixo d’água e expressar 
como ele se sente. Para tal, ele recorre a comparações 
subjetivas e a rimas, que conferem ritmo e sonoridade ao 
texto. Está correta, assim, a alternativa B. Na alternativa A, faz-
se referência à função emotiva, que não é percebida no texto 
em análise, haja vista que não há exposição do sentimento de  
insatisfação do eu lírico em relação à vida. Na alternativa C,  
a função referida é a conativa, muito empregada em textos 
injuntivos e comerciais, em que se busca convencer o leitor 
ou ouvinte acerca de alguma coisa, o que também não 
pode ser constatado na letra. Na alternativa D, a função 
mencionada é a referencial, por meio da qual se expõe 
objetivamente uma informação, o que não se percebe no 
texto, haja vista que, além de não haver exposição de 
fatos, há significativa subjetividade do sujeito poético na 
caracterização do mundo embaixo d’água. Na alternativa E, 
por fim, faz-se referência à função fática, aquela por meio 
da qual se busca manter o canal de comunicação aberto, 
chamando a atenção do interlocutor, o que também torna 
essa alternativa incorreta.

QUESTÃO 38 
Língua e poder

“A terapia teve um efeito idiossincrático com prognóstico 
favorável em caso de pronta supressão”. Essa frase, 
enigmática para os não iniciados nas sendas médicas, não 
significa muito mais do que “o remédio teve efeito contrário, 
mas não causará problemas se for suspenso logo”.

Esse é um dos exemplos de jargão que consta da 
reportagem sobre linguagens técnicas publicada na semana 
passada no caderno Sinapse. O jargão é de fato inevitável, 
mas isso não significa que ele deva ser empregado em todas 
as ocasiões. Com efeito, toda profissão, do telemarketing à 
física de partículas, acaba por desenvolver um vocabulário 
específico, muitas vezes impenetrável para o leigo. Não 
apenas neologismos são criados, como palavras comuns 
podem ter sua significação alterada.

[...]

Não devemos, é claro, ser ingênuos e acreditar que 
poderemos promover a plena igualdade através da língua. 
Democracia é, antes de mais nada, a arte de negociar, 
de aplicar o bom senso na solução de problemas. Nesse 
sentido, o bom profissional é aquele capaz de comunicar-se  
no melhor jargão com seus colegas, mas que consegue, 
sem grandes perdas, fazer-se entender pelo leigo. Os que 
ostensivamente abusam da linguagem técnica tendem a ser 
os menos capazes, os que mais precisam afirmar-se para 
não perder poder.

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>.  
Acesso em: 23 maio 2018. [Fragmento]

DBFD

O trecho apresenta a introdução e o desfecho de um 
editorial. Com base na abordagem do tema e nos parágrafos 
introdutórios do texto, a conclusão 

A. 	 sintetiza, com teor crítico, a ideia inicial, defendendo que 
os jargões, embora necessários, devem ser usados com 
critério. 

B. 	 amplia o recorte temático proposto, sugerindo que numa 
democracia cada cidadão deve resolver seus problemas  
como pode.

C. 	 confirma o ponto de vista, aprofundando a crítica a 
profissionais menos capazes devido à falta de domínio da  
linguagem técnica.

D. 	 contrapõe, por meio de uma negação, 
o ponto de vista anterior, expondo um 
novo posicionamento mais consistente  
sobre o assunto.

E. 	 rompe o caráter impessoal e objetivo com o uso da 
primeira pessoa, colocando-se como um cidadão lesado 
pelo mau uso dos jargões.

Alternativa A

Resolução: Nos parágrafos introdutórios do editorial, 
é apresentada a tese de que os jargões são comuns e 
inevitáveis na maioria das profissões, mas devem ser usados 
criteriosamente, para que não consistam em barreira de 
entendimento ao leigo. Na conclusão do texto, é retomada 
essa ideia de forma sintetizada, afirmando-se que o bom 
profissional é aquele que consegue se comunicar por meio de 
jargões e, paralelamente, fazer-se entender pelos leigos. Está 
correta, assim, a alternativa A. Não procede a alternativa B  
porque o texto não sugere que cada cidadão resolva seus 
problemas por si só, mas afirma que, em uma democracia, 
deve-se aplicar o bom senso na solução dos problemas.  
Ou seja, democraticamente, o profissional precisa saber 
aplicar a linguagem mais adequada no contexto de uso, de 
modo a não prejudicar o entendimento daqueles que terão 
contato com sua mensagem. A alternativa C também não 
procede porque apresenta uma interpretação inverídica do 
texto. No editorial, não há crítica aos profissionais que não 
dominam a linguagem técnica, mas, ao contrário, àqueles que 
dominam somente ela e não conseguem se fazer entender 
por leigos, evidenciando falta de capacidade comunicativa. 
A alternativa D está incorreta porque, na conclusão do 
editorial, o ponto de vista inicial não é negado, mas sim 
reforçado por meio da síntese e retomada de informação 
dos parágrafos introdutórios. Por sua vez, a alternativa E 
está incorreta porque os editoriais não são textos objetivos e 
impessoais; ao contrário, consistem em textos opinativos, em 
que o jornal se posiciona sobre determinada questão. Logo,  
o uso da primeira pessoa no texto em análise não rompe o 
caráter impessoal e objetivo do texto. Além disso, o autor 
do editorial não se coloca pessoalmente como vítima dos 
jargões, mas faz uma análise geral, abordando seu mau uso, 
principalmente em contextos que envolvem pessoas leigas.

LCT – PROVA I – PÁGINA 24 ENEM – VOL. 6 – 2018 BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



QUESTÃO 39 
Discordo da antropóloga Debora Diniz, que fala em 

entrevista à Época que a descriminalização do aborto é 
um passo relevante para a laicização do Estado. A vida 
intrauterina existe, portanto a prática do aborto afronta 
incisivamente o direito fundamental à vida. Não estamos 
diante de um preceito religioso ao afirmarmos que existe 
vida dentro do útero, e que lançar-se contra essa vida é 
ferir um direito fundamental do ser humano, estamos, sim, 
diante de um fato. Lamento também a decisão da Suprema 
Corte, na pessoa do ministro Marco Aurélio, que autoriza a 
interrupção da gravidez em casos de fetos anencefálicos.  
É uma decisão longe de ser um passo para um Brasil laico 
que todos desejamos, constitui-se retrógrada e infeliz.

Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com>. Acesso em: 28 mar. 2018 
(Adaptação).

O texto é uma carta de um leitor em resposta a uma 
publicação jornalística. Tendo em vista o caráter dialógico das 
estruturas contra-argumentativas, a análise do texto permite 
inferir que, ao longo da entrevista, a antropóloga 
A. 	 afirma que a legalização do aborto é o que falta ao 

Brasil para se tornar um estado laico.
B. 	 associa argumentos contrários à legalização do aborto 

no Brasil a questões religiosas.
C. 	 sugere que Estado e Igreja devem entrar em consenso 

acerca da prática do aborto. 
D. 	 relaciona a legalização do aborto ao desenvolvimento 

social e econômico do Brasil.
E. 	 defende que a prática do aborto, ainda que ilegal, 

aproxima o Brasil da laicidade.

Alternativa B
Resolução: Na carta, o emissor leva ao entendimento 
de que, em sua entrevista, a antropóloga Debora Diniz 
abordou a questão da legalização do aborto por um viés 
religioso, associando dogmas ao fato de algumas pessoas 
serem contra o aborto, o que, pode-se entender, para a 
entrevistada, contraria a defesa da laicização do Estado.  
Ou seja, do ponto de vista da antropóloga, como se depreende 
da leitura da carta, a legalização do aborto seria um passo 
importante para que o Estado se torne laico, uma vez que 
os argumentos contrários a essa prática possuem caráter 
religioso e, portanto, não deveriam interferir em questões 
de ordem governamental. A alternativa que apresenta 
corretamente esse entendimento é a B. A alternativa A não 
procede porque a carta do leitor não possibilita entender que, 
de acordo com Debora Diniz, a única coisa que falta para o 
Estado se tornar laico é a legalização do aborto. Pelo que 
se pode depreender da entrevista, a antropóloga afirma que 
isso é uma das coisas necessárias para a laicização, mas 
não a única. A alternativa C está incorreta porque, ao que se 
entende, a antropóloga não defende um acordo entre Igreja 
e Estado, mas, ao contrário, apoia a ideia de que a Igreja 
não interfira em questões relativas ao Estado, haja vista que 
ele é – ou deveria ser – laico. A alternativa D está incorreta 
porque não há no texto menção de que Debora Diniz relacione 
a questão do aborto ao desenvolvimento econômico e social 
do país, mas sim a dogmas religiosos. Já a alternativa E está 
incorreta porque a antropóloga não defende a prática ilegal do 
aborto, mas justamente o contrário, ou seja, sua legalização.

5GL8 QUESTÃO 40 

Disponível em: <http://www.nucleomedia.com.br>. Acesso em: 06 mar. 2018.

No texto, que denuncia uma estratégia enganadora em 
propagandas, a preposição “de” é empregada duas vezes 
para introduzir uma mesma função sintática, mas relações 
de sentido diferentes. A função sintática e as relações de 
sentido, nessa ordem, são

A. 	 adjunto adnominal, posse e tipificação.

B. 	 adjunto adnominal, restrição e tipificação.

C. 	 complemento nominal, restrição e posse.

D. 	 complemento nominal, posse e restrição.

E. 	 agente da passiva, tipificação e posse.

Alternativa A
Resolução: Em “truques das propagandas”, o termo 
“das propagandas” determina “truques”. Por sua vez, 
em “propagandas de comida”, o termo “de comida” faz o 
mesmo com “propagandas”. A função sintática responsável 
por caracterizar ou determinar substantivos é a de adjunto 
adnominal, o que torna incorreta as alternativas C, D e E. 
Há de se mencionar ainda que a função sintática não é 
complemento nominal porque “truques” e “propagandas” 
não exigem uma complementação de sentido, tal qual 
verbos transitivos. Assim, “das propagandas” e “de comida” 
caracterizam os substantivos que acompanham, sem 
completar seu sentido. Quanto às relações que os 
complementos nominais implicam, em “truques das 
propagandas” há noção de posse, pois os truques 
“pertencem” às propagandas; já “de comida” delimita o tipo 
de propaganda do qual se fala. Por conseguinte, está correta 
a alternativa A.

QUESTÃO 41 
Leia a posteridade, ó pátrio Rio,
Em meus versos teu nome celebrado;
Por que vejas uma hora despertado
O sono vil do esquecimento frio:

Não vês nas tuas margens o sombrio,
Fresco assento de um álamo copado;
Não vês ninfa cantar, pastar o gado
Na tarde clara do calmoso estio.

Turvo banhando as pálidas areias 
Nas porções do riquíssimo tesouro 
O vasto campo da ambição recreias.

F92V
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Que de seus raios o planeta louro 
Enriquecendo o influxo em tuas veias,
Quanto em chamas fecunda, brota em ouro.

COSTA, C. M. Soneto II. In: Poemas. São Paulo: Cultrix, 1966. 

A postura do eu lírico no soneto de Cláudio Manuel da Costa 
revela o(a)

A. 	 saudade de uma terra e de uma época cada vez mais 
distantes.

B. 	 anseio pela mudança para um ambiente urbanizado e 
desenvolvido.

C. 	 aceitação de um ambiente transformado pela ação 
natural do tempo.

D. 	 desolação causada pelo garimpo de ouro, que destrói 
o ambiente natural.

E. 	 descontentamento frente ao progresso, que subverte 
os conceitos artísticos. 

Alternativa D
Resolução: O soneto de Cláudio Manuel da Costa tem como 
tema o ambiente natural acompanhado do sentimento de 
bucolismo, característica recorrente na produção artística 
do Arcadismo. Assim, reconhece-se no eu lírico a desolação 
causada pela destruição do “pátrio Rio” pela extração 
de ouro: “Quanto em chamas fecunda, brota em ouro”.  
A saber, o poeta fala do Ribeirão do Carmo, em Mariana, 
cidade em que nasceu. Assim, está correta a alternativa D.  
A alternativa A está incorreta porque o eu lírico não demonstra 
saudade de sua terra, mas tristeza por vê-la destruída por 
ações gananciosas. A alternativa B está incorreta porque o 
progresso e a busca pela riqueza foram as causadoras da 
destruição. Assim, o eu lírico não espera pela mudança, 
mas, na verdade, a contesta. A alternativa C está incorreta 
porque o eu lírico não aceita a destruição, e a transformação 
observada se deve à ação do ser humano. Por fim,  
a alternativa E está incorreta porque, quando se menciona 
que o pátrio Rio será esquecido e que as ninfas não 
mais cantam, pretende-se defender que a natureza está 
sendo destruída, e não que os ideais árcades estão sendo 
corrompidos.

QUESTÃO 42 
Chegando ao Rio de Janeiro a notícia da primeira 

queda de Napoleão, houve naturalmente grande abalo em 
nossa casa, mas nenhum chasco ou remoque. Os vencidos, 
testemunhas do regozijo público, julgaram mais decoroso o 
silêncio; alguns foram além e bateram palmas. A população, 
cordialmente alegre, não regateou demonstrações de afeto 
à real família; houve iluminações, salvas, Te Deum, cortejo 
e aclamações. Figurei nesses dias com um espadim novo, 
que meu padrinho me dera no dia de Santo Antônio; e, 
francamente, interessava-me mais o espadim do que a 
queda de Bonaparte. Nunca me esqueceu esse fenômeno. 
Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim 
é sempre maior do que a espada de Napoleão.

ASSIS, M. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Disponível em:  
<http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 23 maio 2018.

G7PD

Machado de Assis foi um dos pioneiros da estética realista 
no Brasil, no entanto o fragmento de Memórias póstumas 
de Brás Cubas evidencia ainda aspectos românticos, como

A. 	 o foco nas relações humanas nas cidades.

B. 	 a descrição de eventos sob óptica coletiva.

C. 	 o instinto de nacionalismo da classe burguesa.

D. 	 a ausência de nostalgia na lembrança relatada.

E. 	 a reflexão sobre temáticas históricas e políticas.

Alternativa E

Resolução: O fragmento de Memórias póstumas de Brás 
Cubas demonstra o caráter realista da obra de Machado de 
Assis ao expressar as mazelas sociais por uma perspectiva 
mais crua, distinta da ideologia romântica. Apesar disso,  
o trecho em análise apresenta observações acerca do contexto 
histórico atravessado pela personagem, transparecendo 
historicismo. Esse sentimento de historicidade é uma 
temática explorada pelo Romantismo e caracteriza a obra 
na transição entre as escolas romântica e realista, o que 
torna correta a alternativa E. A alternativa A está incorreta 
porque não se nota no trecho a perspectiva do romance 
de costumes, como os romances românticos urbanos.  
A alternativa B está incorreta porque o evento é apresentado 
sob a perspectiva do narrador personagem, com suas 
observações acerca da reação social à queda de Napoleão 
Bonaparte.  A alternativa C está incorreta porque o fragmento 
não transparece um sentimento nacionalista – aspecto 
romântico fortemente criticado por Machado de Assis –, mas 
uma indiferença permeada por deboche. Já a alternativa D 
está incorreta porque há, sim, alguma nostalgia nas palavras 
do narrador ao relembrar com afeto de seu espadim. Esse 
sentimentalismo e apego ao passado, a propósito, podem 
ser entendidos como traços românticos.

QUESTÃO 43 

A Cavalgada

A lua banha a solitária estrada... 
Silêncio!... mas além, confuso e brando, 
O som longínquo vem se aproximando 
Do galopar de estranha cavalgada.

São fidalgos que voltam da caçada; 
Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando, 
E as trompas a soar vão agitando 
O remanso da noite embalsamada...

E o bosque estala, move-se, estremece... 
Da cavalgada o estrépito que aumenta 
Perde-se após no centro da montanha...

E o silêncio outra vez soturno desce, 
E límpida, sem mácula, alvacenta 
A lua a estrada solitária banha...

CORREIA, R. Poesias. 4. ed. Rio de Janeiro: Annuario do Brasil, 1922. 
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No poema de Raimundo Correia, o refinamento da escrita 
parnasiana pode ser verificado na produção de imagens 
que remetem ao

A. 	 místico, indicado pelo tom fúnebre e profético que o 
ambiente escuro propicia aos viajantes.

B. 	 disforme, perceptível na evocação da matéria 
fantasmagórica que se move por um vale de trevas.

C. 	 profano, relacionado à observação da felicidade alheia 
ocasionada pelos prazeres mundanos da caça.

D. 	 mistério, presente na relação distante dos homens com 
os elementos da natureza impossíveis de identificar.

E. 	 belo, difundido em versos em que o sujeito poético 
demonstra fascínio pelo cenário iluminado pela Lua.

Alternativa E

Resolução: O Parnasianismo foi uma estética literária que 
nasceu como reação ao Romantismo, buscando se opor ao 
sentimentalismo exacerbado desta escola, eliminando quase 
que totalmente a subjetividade e presando pelo rigor da forma 
poética, pela construção de versos limpos, bem elaborados, 
descritivos, com poucas figuras de linguagem e basicamente 
nenhuma emotividade. É o que se pode notar no poema  
“A Cavalgada”, de Raimundo Correia, em que a cena descrita 
pelo sujeito poético remete à beleza e revela, por meio do 
emprego de poucos adjetivos – soturno, límpida, sem mácula, 
alvacenta –, o fascínio pelo cenário observado, ainda que sem  
transmitir emotividade ou sentimentalismo em relação ao  
que se relata. Está correta, assim, a alternativa E. A alternativa A  
está incorreta porque o místico não é uma característica 
do Parnasianismo. Ao contrário, essa escola prezava pelo 
objetivo, pelo real, e a sua sucessora, o Simbolismo, irá 
justamente priorizar os aspectos místicos em oposição ao 
rigor dos parnasianos. A alternativa B também está incorreta 
porque, como mencionado, os parnasianos prezavam 
pelo rigor, pela descrição objetiva, não evocando matéria 
fantasmagórica, mas sim uma paisagem real, observada 
pelo sujeito poético sem emotividade. A alternativa C está 
incorreta porque não é uma característica do Parnasianismo 
falar sobre o profano, não se podendo interpretar que o 
sujeito poético de “A Cavalgada” classifique os prazeres 
da caça como mundanos, haja vista que apenas descreve 
a cena dos fidalgos voltando da caçada de forma objetiva, 
sinalizando que eles chegam alegres, cantando e rindo, 
não fazendo qualquer juízo de valor sobre essa situação.  
A alternativa D está incorreta porque não se nota, no poema, 
qualquer aspecto de mistério no que tange à relação dos 
homens com a natureza, mas, como dito, apenas a descrição 
objetiva da cavalgada e a exposição de um fascínio do sujeito 
poético sobre a noite enluarada.

QUESTÃO 44 

Todos esses louvores, bem o viste, 
Não conseguiram demudar-me o aspecto: 
Só me turbou esse louvor discreto 
Que no volver dos olhos traduziste...

1F23

Inda bem que entendeste o meu afeto 
E, através destas rimas, pressentiste 
Meu coração que palpitava, triste, 
E o mal que havia dentro em mim secreto.

Ai de mim, se de lágrimas inúteis 
Estes versos banhasse, ambicionando 
Das néscias turbas os aplausos fúteis!

Dou-me por pago, se um olhar lhes deres: 
Fi-los pensando em ti, fi-los pensando 
Na mais pura de todas as mulheres.

BILAC, O. Antologia: poesias. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

A obra de Olavo Bilac se situa no movimento parnasiano, 
cujas propostas estéticas transparecem no soneto. Para se 
dirigir ao seu interesse amoroso, enquanto aborda o próprio 
fazer poético, o eu lírico

A. 	 recusa o sofrimento por outrem.

B. 	 repudia o subjetivismo romântico.

C. 	 expressa sentimentos conflitantes.

D. 	 manifesta sua ambição artística maior.

E. 	 equipara a amada a um poema perfeito.

Alternativa B

Resolução: Olavo Bilac figura no núcleo principal do 
Parnasianismo no Brasil e sua preferência pela forma fixa 
em sua poesia foi uma reação aos poetas românticos, 
que adotavam a forma livre. Assim, apesar de seu soneto 
demonstrar cunho amoroso, o eu lírico se expressa por 
meio da contenção neoclássica, com uma moderação que 
demonstra repúdio ao sentimentalismo exacerbado do 
Romantismo. No texto em análise, o eu lírico deixa clara a 
rejeição ao subjetivismo romântico na estrofe “Ai de mim, se 
de lágrimas inúteis / Estes versos banhasse, ambicionando /  
Das néscias turbas os aplausos fúteis!” A alternativa 
correta, então, é a B. A alternativa A está incorreta porque 
o eu lírico assume sofrer pela amada: “Meu coração que 
palpitava, triste, / E o mal que havia dentro em mim secreto.” 
A alternativa C está incorreta porque não há conflito de 
ideias: o eu lírico confessa seu amor e seu sofrimento, 
sente-se recompensado pela compreensão da amada, 
nega o sentimentalismo romântico e a elogia, firmando seu 
sentimento por ela. A alternativa D está incorreta porque, 
embora o caráter metalinguístico do texto reforce os valores 
estéticos parnasianos, não há a exposição de qual seria a 
ambição artística do poeta, como se vê em outros textos 
associados a essa escola literária, a saber, a composição de 
um texto esteticamente impecável. Finalmente, a alternativa E  
está incorreta porque, ao declarar seu amor, o eu lírico não 
estabelece comparação alguma entre a amada e sua obra; 
na verdade, ele compõe um texto sóbrio, sem “lágrimas 
inúteis”, para expressar seus sentimentos, e o dedica a ela.
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QUESTÃO 45 
Drauzio Varella: O que revelou o estudo realizado 

na Universidade Federal de São Paulo avaliando o 
conhecimento das pessoas em relação aos malefícios 
causados pelo excesso de Sol?

Ivan de Oliveira Santos: Esse estudo revelou resultados 
bastante interessantes. Durante uma das campanhas 
promovidas pela universidade, fizemos uma enquete com 
a colaboração de alunos e residentes para verificar o que 
as pessoas sabiam a respeito dos danos causados pela 
exposição excessiva ao Sol. Para tanto, entrevistamos um 
número grande e diversificado de indivíduos e chegamos à 
seguinte conclusão: 70% a 80% dos entrevistados sabiam 
que o Sol pode causar câncer de pele e envelhecimento 
precoce especialmente nas pessoas de pele clara. Apesar 
disso, essas pessoas admitiam que, no verão seguinte, 
gostariam de tomar Sol, porque se achavam mais bonitas 
quando bronzeadas. É interessante essa contradição. Entre 
dominar racionalmente a informação e mudar de hábitos, vai 
uma distância imensa.

DV: Todo mundo sabe que no início da manhã e no 
final da tarde o Sol traz menos prejuízos para a pele, o que 
não acontece nos outros horários. Como se explica essa 
diferença?

IOS: Das dez horas da manhã até as três ou quatro 
horas da tarde, há prevalência dos raios ultravioleta do tipo B.  
Embora o comprimento de onda desses raios não seja tão 
longo quanto o do tipo A, eles são mais cancerígenos e 
provocam mais alterações na pele, entre elas o carcinoma 
espinocelular.

Disponível em: <https://drauziovarella.com.br>. Acesso em: 04 dez. 
2017. [Fragmento]

A entrevista com o médico especialista leva à conclusão de 
que os males decorrentes do excesso de exposição ao Sol 
acontecem porque
A. 	 os brasileiros desconhecem as causas e as formas de 

prevenção do câncer de pele.
B. 	 os indivíduos de pele clara gostam de se bronzear sem 

proteção ao longo do verão.
C. 	 os cidadãos leigos ignoram a diferença entre raios 

ultravioleta do tipo A e do tipo B.
D. 	 os entrevistados, em sua maioria, colocam a questão 

estética acima da saúde.
E. 	 as pessoas normalmente só têm tempo para tomar Sol 

entre as 10h e as 16h.

A8JQ Alternativa D

Resolução: Na entrevista de Drauzio Varella com o médico 
especialista Ivan de Oliveira Santos, são expostos os 
resultados de um estudo realizado na Universidade de São 
Paulo, em que se entrevistaram diversos indivíduos acerca 
dos conhecimentos sobre os malefícios da exposição ao Sol. 
Chegou-se à conclusão, com esse estudo, de que a maioria 
das pessoas sabe que a exposição ao Sol pode causar 
câncer de pele e outros problemas. Contudo, essas mesmas 
pessoas reconhecem que gostariam de pegar Sol no verão 
para ficar com a pele bronzeada. Logo, fica evidente que 
esses entrevistados priorizam a estética em detrimento da 
saúde, haja vista que assumem os riscos de adquirir câncer 
de pele, apenas para se sentirem mais bonitos. Está correta, 
assim, a alternativa D. A alternativa A está incorreta porque 
o entrevistado expõe que, de acordo com os resultados do 
estudo, de 70% a 80% dos brasileiros têm conhecimento 
acerca das causas e da prevenção do câncer de pele, ainda 
que prefiram ignorar essa informação devido a uma questão 
estética. A alternativa B está incorreta porque recorre a 
uma generalização que não pode ser depreendida do texto.  
Na entrevista, são apresentadas duas informações distintas: 
a maioria dos entrevistados têm ciência de que pessoas de 
pele clara têm mais propensão a desenvolver câncer de 
pele; a maioria dos entrevistados admite querer pegar Sol 
para ficar com a pele bronzeada. Logo, não é afirmado pelo 
entrevistado que todas as pessoas de pele clara gostam de 
tomar Sol sem proteção. Além disso, no texto sequer é falado 
sobre proteção contra o Sol, sendo mais um argumento que 
comprova o equívoco da afirmativa em análise. A alternativa C  
está incorreta porque, da mesma forma como na alternativa 
anterior, a interpretação não pode ser depreendida do texto. 
Embora seja provável que os cidadãos leigos desconheçam 
a diferença entre raios do tipo A e do tipo B, isso não é 
falado na entrevista. Além disso, Drauzio Varella indica que 
as pessoas sabem que, em certos horários, a exposição ao 
Sol é mais grave – ainda que essas pessoas possam não 
saber por quê. A alternativa E, por fim, está incorreta porque 
também se trata de uma generalização, haja vista que não 
se pode afirmar, com base no que foi exposto no texto, que 
as pessoas só têm tempo para pegar Sol nos horários de 
maior risco.
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TEXTO I

O grande debate não é se existe desigualdade salarial, 

mas por que ela existe. Alguns pensam que é uma causa 

da discriminação de gênero, em uma economia que não 

acredita no potencial das mulheres como no dos homens. 

Outros argumentam que mulheres escolhem áreas que 

pagam menos – enquanto outros citam os tipos de educação 

recebidas por homens e mulheres.

Um importante estudo feito por Henrik Kleven, um 

economista da Universidade de Princeton, traz argumentos 

convincentes, apontando para outra explicação: a diferença 

salarial devido ao gênero é principalmente uma penalidade 

por ter filhos.

KLIFF, S. Traduzido por Alessandra Monterastelli. Disponível em: 
<https://gz.diarioliberdade.org>.  Acesso em: 13 jun. 2018. [Fragmento 

adaptado]

TEXTO II

Além da baixa representatividade nas gerências das 

federações esportivas, a carreira das atletas passa por 

obstáculos financeiros. O suor para estar em competições 

nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para 

homens e mulheres, mas não raramente as recompensas 

são menores para elas.

Em um caso que ganhou destaque recentemente,  

o time brasileiro vencedor da Liga Mundial de vôlei feminino 

de 2016 levou pra casa um cheque de 200 mil dólares, valor 

cinco vezes inferior ao recebido pelo primeiro lugar da Liga 

Mundial masculina.

MAZOTTE, N. Disponível em: <http://www.generonumero.media>. 
Acesso em: 13 jun. 2018. [Fragmento]

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 
• 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. 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
• desrespeitar os direitos humanos.
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES

LDOT

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa sobre o tema  
“A desigualdade salarial entre gêneros no Brasil”, 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.

TEXTO III

Taxa de desocupação da população por sexo
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Disponível em: <http://www.generonumero.media>.  
Acesso em: 13 jun. 2018 (Adaptação).

TEXTO IV

Rendimento efetivo mensal de mulheres e homens
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 Disponível em: <http://www.generonumero.media>.  
Acesso em: 13 jun. 2018.
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A proposta de redação orienta-se por uma temática geral: 

A DESIGUALDADE SALARIAL ENTRE GÊNEROS NO BRASIL
Toda a coletânea apresenta informações referentes a esse tema e, de modo geral, também oferece elementos para que os 
alunos consigam problematizar seu enfoque. A proposição de um título não é obrigatória na redação do Enem, no entanto, caso 
os alunos decidam por dar um título a seu texto, a correção deve penalizar apenas aqueles que colocarem o tema como tal. 
Itens de correção de acordo com a grade Enem: 
I.  Item destinado à avaliação da composição linguística do texto (uso da norma-padrão). São considerados os aspectos de 

domínio gramatical explorados na estruturação do raciocínio: concordância verbo-nominal, acentuação gráfica, ortografia, 
variedade vocabular, pontuação, entre outros recursos que, caso mal utilizados, devem ser penalizados. O aspecto 
linguístico deve ser considerado em função do conteúdo do texto. Desse modo, se o texto for claro, mas apresentar 
algumas falhas gramaticais, que não prejudiquem o conjunto textual, elas devem ser penalizadas de forma moderada 
ou mesmo não ser penalizadas. 

•  Para a obtenção de nota total nessa competência, são permitidos até dois erros linguísticos. Este item é avaliado em 
consonância com o item IV. 

II.  Na compreensão do tema, os alunos devem discutir o fato de, no Brasil, as mulheres comprovadamente receberem 
salários menores que os homens, mesmo quando exercem função igual.  Assim, partindo da análise dos textos motivadores, 
vê-se no texto I, um artigo de opinião, que é necessário questionar a existência da desigualdade salarial por um viés 
diferente, já que suas causas não são apenas discriminação e particularidades do mercado, mas o fato de as mulheres 
engravidarem. Dessa forma, por atuarem menos, uma vez que, culturalmente, as mulheres, mesmo depois da gravidez 
e do período de amamentação, cuidam das crianças, elas têm menos oportunidades de crescimento profissional. Já o 
texto II expõe que a desigualdade salarial também ocorre em outras instâncias da sociedade, como na prática profissional 
de esportes, o que leva à discussão de como essa situação está incutida nas relações. Por sua vez, os textos III  
e IV são gráficos extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia Estatística – IBGE. Os dados desses textos revelam que no Brasil mais mulheres estão desempregadas,  
em contraste com número de homens, e que o rendimento mensal daquelas que trabalham é menor do que o dos homens 
empregados. Com relação ao cumprimento do objetivo, os alunos devem perceber a necessidade de criar um enfoque 
problematizador do tema, com desafios e perspectivas, já que é solicitada a criação de uma proposta de intervenção. Desse 
modo, podem propor uma tese de raciocínio relacionada, por exemplo, à urgência de se equipararem as remunerações 
dos trabalhadores, os quais não devem ser discriminados por gênero nem por critério algum. Pode-se, ainda, defender 
a valorização das mulheres no mercado de trabalho, já que elas têm menos oportunidades de crescimento profissional e 
de aperfeiçoamento de suas competências e habilidades, o que é motivado, frequentemente, pela jornada dupla que lhes 
é culturalmente imposta, cuidando das crianças e do lar e trabalhando fora de casa. Outra possibilidade também é exigir 
a mudança de postura da sociedade, que historicamente relega às mulheres as tarefas do lar e relacionadas ao ato de 
tomar conta das crianças. As diversas formas de discriminação, em quaisquer âmbitos sociais, estão relacionadas a uma 
série de outros fenômenos que ocorrem na sociedade. Por exemplo, a ordem masculina e os discursos que a legitimam 
não precisam de justificação. Ou seja, a própria ordem social funciona de modo a legitimar a dominação masculina.  
Ou ainda, “a ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina 
sobre a qual se alicerça: é a divisão social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um 
dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do espaço, opondo o lugar de assembleia 
ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, reservada às mulheres; ou, no interior desta, entre a parte masculina, 
com o salão, e a parte feminina, com o estábulo, a água e os vegetais; é a estrutura do tempo, a jornada, o ano agrário ou 
o ciclo de vida, com momentos de ruptura, masculinos e longos períodos de gestação, femininos” (BOURDIEU, 2012). 

•	 	Sinalizar,	na	correção,	a	existência	ou	a	ausência	da	tese	de	raciocínio. Caso não haja tese no texto dos alunos, 
este item deve ser penalizado com maior rigor: nota mínima ou zero. Penalizar também a presença de trechos longos que 
escapem às tipologias argumentativa e expositiva, como os de cunho narrativo. Este item é avaliado em consonância 
com o item III. 

III. Com relação à terceira habilidade avaliada, domínio da estrutura textual argumentativa, os alunos devem confirmar ou 
discutir sua tese por meio de estratégias argumentativas diversificadas, com certo grau de ineditismo e autoria, procurando 
fugir, ao menos parcialmente, de uma abordagem atrelada ao senso comum. No caso dessa proposta, os alunos devem 
mostrar quão problemática à sociedade é a situação de as mulheres terem salários menores e menos oportunidades 
profissionais. As mulheres desempenham papel de igual importância em qualquer tipo de família, além disso, são tão 
capazes quanto os homens, portanto podem trabalhar nas mesmas funções, exceto em profissões que possam exigir 
particularidades do gênero masculino. Também pode ser argumentado que essa desigualdade salarial causa prejuízos 
socioeconômicos à população, já que os núcleos familiares compostos somente por mulheres terão uma renda menor do 
que as famílias compostas parcial ou integralmente por homens. Outra argumentação relevante é a discussão do papel 
das mulheres na família. Após o fim da gravidez, têm de se afastar por quatro meses de seus empregos, o que não é 
bem compreendido pelo mercado de trabalho. Assim, pode-se defender uma participação igual dos pais nesse momento 
ou mesmo um auxílio maior para as mulheres que não tiverem a ajuda de seus parceiros ou familiares.

LCT – PROVA I – PÁGINA 30 ENEM – VOL. 6 – 2018 BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



•  A ausência de problematização do enfoque deve ser penalizada com nota igual ou inferior a 50%. Este item deve ser 
avaliado em conexão com o item II, para que não haja penalização dupla dos mesmos problemas. 

IV. Na quarta habilidade, domínio da estrutura linguístico-semântica, os alunos devem demonstrar uso coerente de 
sequências discursivas, especialmente no que diz respeito às cadeias coesivas construídas no texto, com o auxílio 
de determinadas ferramentas da norma-padrão: pontuação, conectores, entre outros. As relações coesivas devem ser 
avaliadas entre as sentenças e entre os parágrafos. 

•	 	Este	item	deve	ser	avaliado	em	conexão	com	o	item	I,	para	que	não	haja	penalização	dupla	dos	mesmos	problemas.	
V.  Na quinta habilidade avaliada, proposta de intervenção, os alunos devem propor estratégias para solucionar as 

situações-problema apresentadas ao longo do texto. Nesse sentido, deve haver detalhamento e variedade nas propostas 
apresentadas. Em relação ao tema em questão, devem ser apontadas medidas que, gradualmente, valorizem as mulheres 
no mercado de trabalho e equiparem os salários entre os gêneros quando as funções forem as mesmas, já que a entrada 
maior da mulheres no mercado de trabalho, e em outras esferas da vida social, é fruto de toda uma luta que trouxe para 
o debate social o questionamento e a possibilidade de rompimento com uma lógica – alocada na dominação patriarcal –  
por meio da qual se limitava a esfera feminina ao âmbito privado e doméstico. Deve-se, então, buscar promover as 
oportunidades de estudo e aperfeiçoamento para as mulheres, tanto antes quanto durante ou mesmo depois da gestação. 
Devem ser estimuladas políticas econômicas que combatam a desigualdade de gênero, como as empresas serem obrigadas 
a divulgar os salários, permitido às mulheres constatarem se ganham menos que seus colegas homens. As empresas 
que não o fizerem, como consequência, poderiam pagar multa ou sofrer sanções. Programas sociais do governo podem, 
também, oferecer às famílias recursos para cuidarem das crianças, como o aumento do número de creches, permitindo 
às mulheres que dediquem maior parte de seu tempo à carreira profissional. Assim, as mulheres poderiam se preparar 
mais para o mercado e atuar em áreas cuja remuneração seja maior, o que também combateria o fato de trabalharem, 
muitas vezes, em profissões associadas ao gênero feminino.

•  A intervenção proposta pelos alunos deve estar em conformidade com a tese e a argumentação desenvolvidas 
ao longo do texto. Do contrário, deve haver penalização.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 46 a 90

QUESTÃO 46 
Outra maneira de “melhorar” a localização de uma 

área é melhorar a qualidade dessa localização em relação 
ao resto das áreas disponíveis no mercado, através do 
acréscimo de novas áreas que sejam piores que elas. Assim, 
às vezes o preço de um determinado terreno sobe sem que 
haja nenhuma modificação no seu entorno. Isso acontece 
porque loteamentos são criados nas piores localizações, 
normalmente na periferia, isolados do tecido urbano e em 
condições precárias de infraestrutura. Entretanto, mesmo 
esses loteamentos têm que, no mínimo, cobrir seus gastos de 
produção e conferir algum lucro ao empreendedor, definindo, 
portanto, os menores preços do mercado de terras.

Disponível em: <http://urbanidades.arq.br/2008/09/o-que-e-
especulacao-imobiliaria/>. Acesso em: 09 abr. 2018.

Considerando a descrição de um problema da especulação 
imobiliária na cidade, é uma consequência desse fenômeno o(a)

A. 	 rede urbana. 

B. 	 êxodo urbano.

C. 	 queda dos impostos.  

D. 	 involução metropolitana.

E. 	 segregação socioespacial.

Alternativa E
Resolução: Melhorias, como provisão de infraestrutura 
(água, esgoto, energia), serviços urbanos (creches, escolas, 
grandes equipamentos urbanos) e aquelas realizadas nas 
condições de acessibilidade (abertura de vias, pavimentação, 
sistema de transporte, etc.), quando realizadas no entorno 
de um terreno, são capazes de valorizá-lo. Essa é a forma 
básica da especulação imobiliária caracterizada pela 
distribuição coletiva dos custos de melhoria das localizações, 
ao mesmo tempo em que há uma apropriação privada dos 
lucros provenientes dessas melhorias. O texto-base descreve 
a dispersão urbana causada pela especulação por meio do 
acréscimo de novas “piores” localizações, fazendo com que 
determinado terreno anteriormente existente deixe de ser 
uma das piores localizações e que seu preço suba. Nota-se 
a segregação socioespacial nesse processo em que as 
classes desfavorecidas ficam mais distantes no tecido 
urbano, onde o preço da terra é menor, o que torna correta 
a alternativa E. A alternativa A está incorreta, pois a rede 
urbana é definida como um sistema de cidades interligadas 
por redes de transportes e comunicações, que facilitam os 
fluxos de capitais, informações, mercadorias e pessoas.  
A alternativa B está incorreta porque o êxodo urbano é o fluxo 
de pessoas da cidade em direção ao campo. A alternativa C 
está incorreta, pois o Estatuto da Cidade estipulou o IPTU 
progressivo no tempo, aumentando a alíquota do imposto, 
de modo a inibir a especulação imobiliária. A alternativa D  
está incorreta, pois Milton Santos concluiu que um dos 
indicadores da involução urbana é que o PIB cresce menos 
nas metrópoles e em determinadas áreas de sua região de 
influência que no país como um todo, o que não está ligado 
à especulação imobiliária.

3CPL

QUESTÃO 47 

TEXTO I

Já que possui uma mesma origem, uma mesma 
língua, os mesmos costumes e uma religião, deveria,  
por conseguinte, ter um único governo que confederasse 
os diferentes Estados que se formarão. [...] Eu desejo, mais 
que qualquer outro, ver formar na América a maior nação 
do mundo, menos por sua extensão e riqueza que por sua 
liberdade e glória.

BOLÍVAR, Simón. Carta da Jamaica (1815). In: ZEA, Leopoldo. 
Discurso sobre a marginalização e a barbárie. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2005.

TEXTO II
V.S. sabe que eu tenho governado por 20 anos, e deles 

não tirei mais do que uns poucos resultados comprovados: 

1º.  A América é ingovernável para nós; 

2º. Quem serve a uma revolução ara no mar; 

3º.  A única coisa que se pode fazer na América é 
emigrar; 

4º.  Este país cairá infalivelmente nas mãos da multidão 
desenfreada para depois passar a tiranetes quase 
imperceptíveis de todas as cores e raças; 

6º.  Se fosse possível que uma parte do mundo 
voltasse ao caos primitivo, esta seria a América 
em sua hora final. 

BOLÍVAR, Simón. Carta ao General Juan José Flores. 1830.
Disponível em: <https://direitasja.com.br/2013/05/24/simon-bolivar-o-

contrarrevolucionario/>. Acesso em: 25 maio 2016.

A mudança de postura de Simón Bolívar em relação ao futuro 
da América, expressa nos textos, está relacionada com 

A. 	 a multiplicidade cultural que marcou o continente após 
as independências.

B. 	 a impossibilidade de se superar as diferenças políticas 
internas da América.

C. 	 o descontentamento com a adoção do modelo 
republicano nas ex-colônias.

D. 	 a adesão dos países nascentes  ao modelo de governo 
proposto por Bolívar. 

E. 	 o engajamento popular nas decisões de cunho político- 
-econômico da região.

Alternativa B 
Resolução: Em 1826, Simón Bolívar organizou o Congresso 
do Panamá na tentativa de reunir os chefes políticos dos 
Estados recém-formados para a criação de um projeto de 
cooperação continental na América. Como demonstrado 
no texto I, Bolívar defendia uma América Hispânica 
independente e formando um único país. Entretanto, os 
caudillos, após as independências, passaram a disputar o 
poder conforme os seus interesses. Não interessava a eles 
ceder parte dos seus poderes ao chefe do Estado, preferiam 
manter a sua influência nos Estados que dominavam. 

PVDN
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Essas diferenças políticas internas contribuíram para a 
fragmentação da América, minando os ideais de integração 
da América projetada por Simón Bolívar, cuja frustração é 
manifestada no texto II, o que torna correta a alternativa B e 
invalida a alternativa D. A alternativa A está incorreta, pois, 
para Bolívar, os Estados formados após a Independência da 
América eram marcados por traços culturais semelhantes.  
A alternativa C também está incorreta, pois Bolívar 
sonhava em unificar a América Hispânica em uma grande 
confederação republicana. Por fim, após as independências 
na América, as camadas populares continuaram excluídas do 
processo de decisão político-econômico dos países recém-
-formados, o que invalida a alternativa E.

QUESTÃO 48 

TEXTO I 
O uso do termo liberdade, entre os gregos, tem, portanto, 

uma conotação fortemente política e jurídica (liberdade /
isonomia), sem ligação, porém, com as noções subjetivas 
de ato voluntário em oposição ao involuntário. Não que os 
gregos desconhecessem essa oposição, mas a ela não 
conferiram o atributo de liberdade.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito: 
Reflexões sobre o Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito.  

São Paulo: Atlas, 2002. p. 27.

TEXTO II
O cristianismo, por seu turno, oferecia o Reino de Deus, 

no qual todos eram livres. Esta ideia de universalização 
da liberdade se relaciona com a própria mensagem das 
Escrituras Sagradas, de que Jesus Cristo veio para constituir 
uma nova aliança entre Deus e a humanidade, extensiva a 
todo e qualquer ser humano, e não a um povo determinado. 
Daí a liberdade não poder ser um status de um grupo social. 
Santo Agostinho contribuiu para a justificação filosófica desse 
conceito cristão de liberdade, invertendo filosoficamente o 
seu locus. Ao contrário dos gregos, Santo Agostinho fundou-a 
na vontade interior do ser humano

TOMASEVICIUS, E. O conceito de liberdade em Santo Agostinho. 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/
viewFile/67734/70342>. Acesso em: 21 mar. 2018.

Os conceitos de liberdade, conforme apresentados, 
caracterizam-se por um(a) 

A. 	 defesa da liberdade como algo individual e subjetivo, 
tanto para Agostinho quanto para os gregos.

B. 	 entendimento do conceito sob viés social e coletivo, 
tanto na visão de Agostinho quanto para os gregos.

C. 	 apresentação de uma visão coletiva sobre o tema, na 
visão de Agostinho, e individualista, para os gregos.

D. 	 identificação da liberdade como elemento natural 
do ser humano, para os gregos, e como social, para 
Agostinho.

E. 	 compreensão a partir da noção de interioridade, na 
perspectiva de Agostinho, e a partir da política, para 
os gregos.

HZJI

Alternativa E

Resolução: O conceito de liberdade foi pensado e repensado 
diversas vezes na história do pensamento ocidental, de 
maneira que nos traz muitos elementos culturais relativos 
ao lugar em que foi teorizado. No caso dos gregos (texto I), 
percebemos uma ideia política do termo, em que a liberdade 
era relativa ao status social dos habitantes de uma pólis 
(cidadãos e não cidadãos). No caso de Agostinho (texto II), 
a liberdade é relacionada a um aspecto ético, interno nos 
sujeitos. Assim, a resposta correta é a alternativa E.

Analisaremos as demais alternativas:

A)  Essa alternativa está incorreta porque Agostinho tinha 
essa visão, mas não os gregos.

B)  Essa alternativa está incorreta porque Agostinho pensava 
a liberdade individualmente.

C)  Essa alternativa está incorreta porque não expressa o 
entendimento presente nos textos.

D)  Essa alternativa está incorreta porque os gregos 
defendiam que a liberdade não era um “direito natural” 
dos seres humanos e porque Agostinho não entendia a 
liberdade sob o viés político.

QUESTÃO 49 

Participação do Brasil no ranking das principais 
reservas minerais do mundo [2015]

Reservas Mundiais
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Ferro 11,9
13,8
14,0

9,2
9,2

10,1

18,3
18,5
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Disponível em: <http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes/serie-
estatisticas-e-economia-mineral/sumario-mineral/sumario-mineral-

brasileiro-2015>.Acesso em: 02 abr. 2018.

O mineral metálico, cuja participação do Brasil no ranking 
das principais reservas minerais do mundo é a maior, está 
distribuído internamente, sobretudo nos estados de Minas 
Gerais, Amazonas, Goiás e Rondônia. Desse modo, a 
extração do mencionado recurso mineral do qual o Brasil é 
o grande produtor mundial está associada 

A. 	 às bacias sedimentares da Era Arqueozoica. 

B. 	 às bacias sedimentares da Era Paleozoica. 

C. 	 às bacias sedimentares da Era Cenozoica.

D. 	 aos terrenos cristalinos do Proterozoico.

E. 	 aos terrenos cristalinos do Fanerozoico. 
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A alternativa C também está incorreta, pois a Constituição de 
1824 previa um processo eleitoral, baseado no voto censitário, 
para a escolha dos representantes políticos. Contrariamente 
ao indicado na alternativa D, o governo imperial de D. Pedro I  
não se caracterizou pela autocracia e pelo totalitarismo, visto 
a existência dos demais poderes. Por fim, a alternativa E  
também está incorreta, pois, embora se chocasse com 
alguns valores do liberalismo, o constitucionalismo do 
Império foi marcado pelos princípios da ideologia liberal, 
como a separação dos poderes, apesar do Poder Moderador, 
protegeu a propriedade, criou a representação para o 
exercício do poder legislativo e limitou a ação do Estado 
sobre os interesses individuais. 

QUESTÃO 51 
O fundamento da justiça é a lealdade, o coração do 

justo medita pensamentos de lealdade, e o justo que se 
acusa funda a justiça sobre a lealdade, porque sua justiça 
se manifesta quando confessa a verdade. Também o Senhor, 
por boca de Isaías, diz: “Eis: eu coloco uma pedra como 
fundamento para Sião”, isto é, Cristo como fundamento da 
Igreja. Cristo, com efeito, é a fé de todos: a Igreja é, por 
assim dizer, a norma da justiça, o direito comum de todos: 
ao mesmo tempo ora, ao mesmo tempo age, ao mesmo 
tempo é posta à prova. Assim, quem renega a si mesmo, 
este é digno de Cristo. Também Paulo pôs Cristo como 
fundamento, a fim de que sobre ele fundássemos as obras 
de justiça, pois a fé é fundamento; nas obras, se más, está 
a iniquidade; se boas, a justiça.

AMBRÓSIO DE MILÃO. Os deveres. In: REALE, G.; ANTISERI, D. 
História da Filosofia: patrística e escolástica. 2. ed. São Paulo: Paulus, 

2005. v. 2.

A patrística foi um período da filosofia medieval em que 
as reflexões se concentraram nas questões religiosas, na 
apologia da fé e na relação entre Deus e a humanidade. 
Nesse cenário, Ambrósio, ao abordar a moral e a justiça,

A. 	 embasa a conduta social correta em elementos religiosos.

B. 	 fornece elementos bíblicos para combater o paganismo.

C. 	 garante a adesão da população às escrituras sagradas.

D. 	 profetiza acontecimentos desastrosos aos ímpios.

E. 	 fundamenta sua concepção nos costumes da época.

Alternativa A
Resolução: A relação entre moral, política e religião pode 
ser observada, se não em todo, na maior parte do período 
medieval. Ambrósio de Milão, quando vai falar da moral e 
da justiça, o faz embasando a conduta social correta em 
elementos religiosos, no caso, na doutrina bíblica-cristã. 
Assim, a resposta correta é a alternativa A.

Analisaremos as demais alternativas:

B)  Ambrósio, ao se valer de elementos bíblicos, o faz para 
admoestar os fiéis, não tendo relação alguma com os 
pagãos.

C)  Não é razoável supor que essa abordagem garanta 
(entendendo garantir como assegurar que uma coisa 
aconteça) a adesão às escrituras.

WBCQ

Alternativa D
Resolução: Atualmente, o Brasil detém as maiores reservas 
conhecidas de nióbio (98,2%) – um mineral metálico –, 
seguido pelo Canadá (1,11%) e Austrália (0,46%). As jazidas 
conhecidas no país estão em Minas Gerais, Amazonas, 
Goiás, Roraima e Paraíba. Essas regiões localizam-se sobre 
escudos cristalinos que são as formações mais antigas do 
planeta, resultantes da solidificação do material magmático.  
Os escudos cristalinos recobrem cerca de 36% do 
território brasileiro e estão associados à ocorrência de 
minerais metálicos. Está correta, assim, a alternativa D.  
As alternativas A, B e C estão incorretas, pois o 
nióbio é um mineral metálico e, assim como o ferro,  
o alumínio, o manganês e o ouro, suas jazidas encontram-se  
nos terrenos cristalinos. A alternativa E está incorreta, pois 
terrenos cristalinos se formaram antes do Fanerozoico. 

QUESTÃO 50 

Título 3
Dos Poderes, e Representação Nacional:

Art. 9º. A Divisão e harmonia dos Poderes Políticos é o 
princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais 
seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição 
oferece.

Art. 10. Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição 
do Império do Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder 
Moderador, o Poder Executivo e o Poder Judicial.

Art. 11. Os Representantes da Nação Brasileira são o 
Imperador e a Assembleia Geral.

Art. 12. Todos estes Poderes no Império do Brasil são 
delegações da Nação. 

CONSTITUIÇÃO DE 1824. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 11 maio 2015.

A Constituição imperial brasileira destaca um aspecto político 
relevante em torno da figura do Imperador, que se encontra 
expresso no(a)

 A aplicação sistemática do modelo absolutista.

 B centralização política controladora dos outros poderes.

 C desprezo do modelo político representativo e eleitoral.

 D personificação autocrática e totalitária do regime.

 E rejeição dos fundamentos liberais vigentes no século XIX.

Alternativa B
Resolução: A Constituição Imperial brasileira de 1824, 
conforme indicado em seu artigo 10, criou um quarto poder, 
o Poder Moderador, que se colocava acima dos outros 
três poderes e tinha o princípio político de equilibrá-los. 
Esse poder era delegado privativamente ao imperador, ou 
seja, garantia a D. Pedro I poderes excepcionais, como 
a possibilidade de dissolver a câmara e vetar decisões 
do Legislativo, indicando o seu caráter centralizador e 
autoritário, o que torna correta a alternativa B. A alternativa A  
está incorreta, pois, embora tenha ocorrido, em alguma 
medida, uma hipertrofia das atribuições do imperador, 
não houve no governo de D. Pedro I uma aplicação 
sistemática do modelo absolutista, mas, pelo contrário, 
se instituiu uma monarquia constitucional no Brasil.  

WMDF

CH – PROVA I – PÁGINA 34 ENEM – VOL. 6 – 2018 BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



D)  O pensador não faz profecias, nem nada do tipo, contra 
quem quer que seja.

E)  Tampouco ocorre uma fundamentação nos costumes 
da época, sendo essa fundamentação feita na doutrina 
bíblica-cristã.

QUESTÃO 52 

O que se entende por “filosofia” na expressão o  
“nascimento da Filosofia” não corresponde ao conceito 
restrito do que normalmente entendemos por Filosofia [...] 
Faz-se nessa época filosofias da natureza e cosmologia. 
Pergunta-se pela origem do mundo e do universo sem 
que as respostas recorram a soluções míticas, como as 
cosmogonias passadas. 

CASTRO, S. Introdução à Filosofia. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 11. 

Com base nessa contraposição ao pensamento mítico,  
nota-se que a Filosofia, no momento em que é tradicionalmente 
vista como nascente, caracteriza-se pela

A. 	valorização do intelecto e pela recusa da dimensão 
sensível do mundo.

B. 	substituição de argumentos religiosos por princípios 
morais.

C. 	fundamentação de sua argumentação na imanência da 
própria realidade.

D. 	defesa de que a verdade não pode ser realmente 
apreendida.

E. 	convicção de que os testes empíricos são o critério de 
conhecimento.

Alternativa C

Resolução: A filosofia da natureza, ou filosofia pré-socrática 
é marcada pela busca do princípio (arché) do mundo, guiada 
por uma investigação racional e lógica. Os pensadores desse 
período passaram a observar e investigar como o mundo se 
manifestava, e, a partir disso, formularam teses das mais 
diversas. Assim, podemos afirmar que um fator comum à 
obra de todos esses pensadores era a fundamentação das 
investigações na imanência da realidade, sendo a resposta 
correta a alternativa C.

Analisaremos as demais alternativas: 

A)  Essa alternativa está incorreta porque boa parte dos 
pensadores do período considerava a dimensão sensível 
do mundo.

B)  Essa alternativa está incorreta porque a transição se deu 
do mito ao logos, sendo que este último não deve ser 
entendido como moral, mas como razão.

D)  Essa alternativa está incorreta porque expressa o 
pensamento dos céticos, não dos filósofos da natureza.

E)  Essa alternativa está incorreta porque não representa a 
mudança de perspectiva e porque nem todos os filósofos 
do período eram defensores do conhecimento sensível, 
sendo Parmênides um exemplo importante dos críticos 
da empiria.

88DM

QUESTÃO 53 
A palavra “anarquismo” vem do grego anarchos,  

que significa “sem governo”, o que gera interpretações de 
caráter negativo dessa ideologia, associada à “desordem” e 
ao “caos”. Os anarquistas [...] foram aqueles que combinaram 
a ideia do fim do Estado com uma filosofia coletivista definida. 
A essência da filosofia anarquista assenta-se no pressuposto 
comum de que todo homem é, por natureza, um ser social 
[...] que reúne todas as qualidades que o tornam um ser 
capaz de viver em liberdade.

Coleção Estudo EM2. Belo Horizonte: Editora Bernoulli,  
2014. v. 1. p. 09 (Adaptação). 

 Constituindo uma das principais correntes do pensamento 
socialista no século XIX e início do século XX, o Anarquismo 
distingue-se de outras propostas ideológicas, como o 
Socialismo Utópico e o Socialismo Científico, ligadas ao 
movimento operário e à contestação do sistema capitalista. 

De acordo com os textos, o princípio fundamental do 
Anarquismo que o particulariza é a

 A defesa do sindicalismo revolucionário.

 B independência dos partidos políticos.

 C instituição da liberdade de culto.

 D recusa a qualquer forma de poder instituído.

 E rejeição ao voto censitário.

Alternativa D
Resolução: O anarquismo, como o próprio termo indica, 
defende a abolição de toda espécie de autoridade ou forma 
de poder instituído, de forma que os indivíduos estejam 
submetidos apenas à natureza, ao bom senso e ao senso 
comum, o que torna correta a alternativa D. A alternativa A  
está incorreta, pois os anarquistas, diferentemente do 
anarcossindicalismo, se opõem aos sindicatos, entendidos, 
por eles, como uma espécie de estrutura hierárquica. 
A alternativa B também está incorreta, pois o fato dos 
anarquistas se oporem à organização de partidos políticos 
não os particularizam. Embora contestem as religiões 
organizadas e institucionalizadas, os anarquistas não se 
opõem às crenças individuais e coletivas, aspecto esse que 
não os particularizam e invalida, portanto, a alternativa C.  
Por fim, a alternativa E também está incorreta, pois os 
anarquistas defendem a abolição do Estado, o que implica na 
incoerência de associar o anarquismo a qualquer tipo de voto.

QUESTÃO 54 
Em 1348, a Peste Negra invadiu a França e, desde 

então, nada mais seria como antes. Uma terrível mortandade 
atingiu o reino. A escassez de mão de obra desorganizou 
as relações sociais e de trabalho. Os trabalhadores que 
restaram aumentaram suas exigências. Um rogo foi 
dirigido a Deus, e também aos homens incumbidos de 
preservar Sua ordem na terra. Mas foi preciso entender 
que nem a Igreja nem o rei podiam fazer coisa alguma. 
Não era isso uma prova de que nada valiam? De que 
o pecado dos governantes recaía sobre a população?  
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Quando o historiador começa a encontrar tantas maldições 
contra os príncipes, novas formas de devoção e tantos 
feiticeiros sendo perseguidos, é porque de repente começou 
a se estender o império da dúvida e do desvio.

DUBY, Georges. A Idade Média na França (987-1460): de Hugo 
Capeto a Joana D’arc. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1992.

As mudanças ocorridas na Europa no século XIV,  
em decorrência direta da Peste Negra, apresentadas pelo 
texto, estão identificadas no(a)

A. 	 esfacelamento do sistema feudal.

B. 	 abrandamento das relações servis.

C. 	 fortalecimento da figura do monarca.

D. 	 contestação da infalibilidade da Igreja.

E. 	 paralisação das atividades comerciais.

Alternativa D
Resolução: O século XIV foi marcado por uma série 
de calamidades que colaboraram para acelerar as 
transformações no interior do feudalismo. A partir de 1340, 
a Peste se alastrou pelas regiões das atuais Itália, França, 
Inglaterra, Alemanha e Polônia, gerando grande destruição. 
De acordo com o texto-base, “um rogo foi dirigido a Deus, e 
também aos homens incumbidos de preservar Sua ordem 
na terra. Mas foi preciso entender que nem a Igreja nem o rei 
podiam fazer coisa alguma. Não era isso uma prova de que 
nada valiam? De que o pecado dos governantes recaía sobre 
a população? ”, revelando que a Peste Negra que acometeu 
a Europa no século XIV levou as pessoas a contestarem a 
infalibilidade da Igreja Católica, visto que, diante da epidemia, 
ela nada podia fazer, o que torna correta a alternativa D.  
A alternativa A está incorreta, pois, ainda que a Peste tenha 
contribuído para as transformações no interior do feudalismo, 
não é correto afirmar que a derrocada do sistema feudal 
tenha decorrido diretamente da disseminação da doença. 
A alternativa B está incorreta, pois, embora o texto afirme 
que “os trabalhadores que restaram aumentaram suas 
exigências”, a redução demográfica produzida pela Peste 
e pelo deslocamento dos camponeses para as cidades 
provocou um aumento da exploração servil nos campos. 
De acordo com o texto, diante da impossibilidade do rei de 
impedir o avanço da Peste, muitos começaram a questionar 
se “não era isso uma prova de que nada valiam? De que 
o pecado dos governantes recaía sobre a população?”,  
o que contraria a ideia de fortalecimento da figura dos reis, 
apresentada na alternativa C. Por fim, a alternativa E está 
incorreta, pois, embora as atividades comerciais tenham sido 
comprometidas pela escassez de mão de obra, provocada 
pelas mortandades, elas não foram paralisadas, mas,  
pelo contrário, acabaram por contribuir para a disseminação 
da Peste Negra pela Europa.

QUESTÃO 55 
A diferenciação social, fenômeno característico das 

sociedades modernas, é a condição criadora da liberdade 
individual. Só numa sociedade em que a consciência 
coletiva perdeu uma parte da sua rigidez o indivíduo pode 
ter uma certa autonomia de julgamento e de ação. [...].  

WOO6

Nessa sociedade individualista, o problema mais importante 
é manter um mínimo de consciência coletiva, à falta da qual 
a solidariedade orgânica provocaria a desintegração social.

ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. Trad de Sérgio Bath. 
7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 473.

Uma vez que o fenômeno do individualismo é típico das 
sociedades modernas, Durkheim entende que a coesão 
social nessas condições se explica pela

A. 	 ausência da consciência coletiva no mundo industrial, 
sendo esta substituída pelo ideal burocrático e 
produtivo desse sistema social.

B. 	 dependência de uma consciência coletiva que 
contribua para a luta contra um modo de produção 
opressor como o capitalismo. 

C. 	 interdependência que passa a existir nas modernas 
sociedades industriais, baseada na diferenciação entre 
os indivíduos em função do aumento da divisão social 
do trabalho. 

D. 	 interferência de uma nova forma de educação, na 
qual  os seres humanos sejam preparados para a 
racionalidade da competitividade social.

E. 	 persistência de realização de tarefas com origem 
nas comunidades pré-capitalistas, proporcionando o 
surgimento da solidariedade orgânica.

Alternativa C

Resolução: A coesão social é um fator de suma importância 
na teoria sociológica de Durkheim. No capitalismo, ou nas 
sociedades modernas, predomina, de acordo com o sociólogo 
francês, a solidariedade orgânica, típica de sociedades 
com uma divisão do trabalho social mais definida. Assim, 
os indivíduos atuam de uma maneira mais participativa e, 
nos termos de Durkheim, criam laços de interdependência 
econômica e social. Dito de outra maneira, a coesão social 
propiciada pela existência da solidariedade orgânica está 
assentada na diferenciação entre os indivíduos. Portanto,  
a alternativa correta é a C. 

Vamos analisar as demais alternativas:

A)  INCORRETA – O texto-base não aponta uma total 
ausência da consciência coletiva e nem demonstra sua 
substituição por um ideal burocrático. 

B)  INCORRETA – Não há na teoria de Durkheim uma 
relação entre a consciência coletiva e a luta contra o 
capitalismo, como modo de produção. 

D)  INCORRETA – Como dito anteriormente, a coesão social, 
nas sociedades modernas, para Durkheim, se explica 
por intermédio da solidariedade orgânica e da divisão 
do trabalho social, que propiciam uma interdependência 
entre os indivíduos. 

E)  INCORRETA  – O que proporciona a existência 
da solidariedade orgânica é a divisão do trabalho 
social. Ademais, as comunidades pré-capitalistas são 
demarcadas pela existência da solidariedade mecânica. 
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QUESTÃO 56 

Toda esta agitação, todos estes movimentos, embora 
desconexos, que ora aqui, ora acolá abalam o país, têm, 
contudo, entre si um traço comum de evolução. A pressão 
revolucionária começa nas camadas logo abaixo da classe 
dominante. Daí se generaliza por toda a massa, descendo 
sucessivamente de uma para outra camada inferior. Isto 
provoca uma contramarcha das próprias classes iniciadoras 
do movimento, e que de revolucionárias, sob a pressão que 
as arrasta para onde não querem ir, passam a reacionárias, 
ou pelo menos abandonam o movimento. Deixam assim à 
sua sorte os últimos a entrarem na luta, que por esta forma 
enfraquecidos, são esmagados pela reação do poder central.

PRADO JÚNIOR, Caio. Evolução política do Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1980. p. 60.

O texto assinala um aspecto comum a várias revoltas que 
ocorreram no Brasil Imperial, durante a Regência (1831-1840), 
ao destacar a

A. 	 ausência de protagonismo das camadas inferiores.   

B. 	 indefinição político-ideológica da classe dominante.

C. 	 incapacidade organizacional das massas populares.

D. 	 reação conservadora de grupos sociais privilegiados.

E. 	 coesão socioeconômica dos vários grupos envolvidos.

Alternativa D

Resolução: Durante o Período Regencial, o Brasil viveu 
uma série de revoltas que apresentavam uma postura 
regional de resistência às determinações do governo central 
e de luta por autonomia de algumas regiões, que viviam 
isoladas politicamente e em condições de miséria. De acordo 
com o texto, as diferentes revoltas ocorridas no Brasil no 
Período Regencial apresentavam “um traço comum de 
evolução”, pois a pressão revolucionária se iniciava entre 
as classes privilegiadas, que estavam em “camadas sociais 
logo abaixo da classe dominante, e propagava-se pelas 
camadas inferiores da sociedade. Temendo a radicalização 
revolucionária, as classes sociais que deram início ao 
movimento revolucionário, se tornavam reacionárias ou 
abandonavam o movimento, o que torna correta a alternativa D.  
A alternativa A está incorreta, pois o texto não aponta como 
aspecto comum entre as revoltas regenciais a ausência de 
protagonismo das massas populares. A alternativa B também 
está incorreta, pois o texto não relaciona o traço comum entre 
as revoltas regenciais a uma indefinição político-ideológica 
da classe dominante. Embora a história demonstre uma 
certa dificuldade de organização e mobilização das massas 
envolvidas nas revoltas regenciais, o texto não indica essa 
incapacidade organizacional como aspecto comum entre as 
revoltas do período, o que invalida a alternativa C. Por fim,  
a alternativa E está incorreta, pois, como indicado pelo texto, 
os grupos envolvidos nas revoltas do Período Regencial 
pertenciam a diferentes estratos da sociedade imperial, 
não sendo correto afirmar a existência de uma coesão 
socioeconômica entre eles.

C3OM QUESTÃO 57 
O conceito de cultura, ou, a cultura como conceito, então, 

permite uma perspectiva mais consciente de nós mesmos. 
Precisamente porque diz que não há homens sem cultura e 
permite comparar culturas e configurações culturais como 
entidades iguais, deixando de estabelecer hierarquias em que, 
inevitavelmente, existiriam sociedades superiores e inferiores. 
Mesmo diante de formas culturais aparentemente irracionais, 
cruéis ou pervertidas, existe o homem a entendê-las.  
Num país como o nosso, onde as formas hierarquizantes 
de classificação cultural sempre foram dominantes, onde a 
elite sempre esteve disposta a autoflagelar-se dizendo que 
não temos uma cultura, nada mais saudável do que esse 
exercício antropológico [...].

DAMATTA, R. Você tem cultura? In: DAMATTA, R. Explorações: ensaios 
de sociologia interpretativa. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. p. 121-128. 

[Fragmento]

A cultura como conceito, ou o conceito de cultura, permite 
perceber a
A. 	 superioridade da cultura da elite sobre a cultura das 

camadas populares.
B. 	 impossibilidade de hierarquização entre as diversas 

formas culturais.
C. 	 possibilidade de classificação das culturas de maneira 

hierarquizada.
D. 	 irracionalidade de práticas erradamente entendidas 

como culturais.
E. 	 viabilidade da existência de populações que vivem  

sem cultura. 

Alternativa B
Resolução: O texto-base discute as implicações do conceito 
de cultura. Sociologicamente, devemos entender a cultura 
como um conceito chave para interpretação da vida social. 
De acordo com Roberto DaMatta, a cultura é um mapa, 
um código, um receituário, através do qual os indivíduos 
modificam, classificam e interpretam o mundo. Dito em outras 
palavras, a cultura é uma forma de mediação simbólica 
que nós temos para nos relacionarmos com os outros e 
com o mundo ao nosso redor. Assim, há de se perceber a 
inexistência de grupos humanos sem cultura, isto é, todos 
possuem cultura, conforme o texto-base demonstra. Então, 
todos os sistemas culturais são intrinsecamente iguais em 
valor, e os aspectos característicos de cada um têm de ser 
avaliados e explicados dentro do contexto do sistema em que 
aparecem. Dada a impossibilidade de hierarquização entre 
os sistemas culturais, a alternativa correta é a B. 
Vamos analisar as demais alternativas:
A)  INCORRETA – O próprio texto-base demonstra a 

impossibilidade de hierarquizar as culturas. 
C)  INCORRETA – Mais uma vez, não é possível classificar 

as culturas de uma forma hierárquica. 
D)  INCORRETA – Todos os sistemas culturais possuem 

um sentido, um significado, que é atribuído, entendido 
e construído pelos membros que partilham daqueles 
valores, normas e regras. 

E)  INCORRETA – Não existem populações que não 
possuem cultura, conforme o texto-base argumenta. 
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QUESTÃO 58 
O processo de urbanização no Brasil é determinante na 

conformação estrutural da moderna sociedade brasileira, 
principalmente a partir da segunda metade do século XX.  
Não é só o território que acelera o seu processo de 
urbanização, mas é a própria sociedade brasileira que se 
transforma cada vez mais em urbana. O urbano passa a ser o 
lócus privilegiado das atividades econômicas mais relevantes 
e da grande maioria da população. A novidade do processo 
de urbanização no Brasil foi a sua enorme velocidade, muito 
superior à dos países desenvolvidos, que fez coincidir,  
no tempo, os processos de urbanização, de concentração da 
população urbana nas grandes cidades e da metropolização.

BRITO, F. A.; PINHO, B. A. T. D. A dinâmica do processo de 
urbanização no Brasil, 1940-2010. Belo Horizonte: UFMG /

CEDEPLAR, 2012. p. 5. Disponível em: <http://cedeplar.ufmg.br/
pesquisas/td/TD%20464.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2016 (Adaptação).

O processo de urbanização brasileiro está associado a 
fatores repulsivos no campo e atrativos nas cidades, como, 
respectivamente, o(a)

A. 	mecanização e o fascínio urbano.

B. 	desemprego estrutural e a automação industrial.

C. 	mecanização e a ampliação do setor primário.

D. 	fagocitose rural e o desemprego conjuntural.

E. 	industrialização e a concentração fundiária.

Alternativa A
Resolução: A urbanização – crescimento da população 
da cidade em relação ao campo – é condicionada por 
fatores atrativos nas cidades e repulsivos no campo. Nos 
países subdesenvolvidos, ocorreu depois da Segunda 
Guerra Mundial, principalmente relacionada ao fascínio 
urbano, às melhores condições de vida na cidade e pelas 
oportunidades de trabalho e estudo. Ao contrário dos países 
desenvolvidos, em que esteve intrinsecamente ligada à 
industrialização. A partir da segunda metade do século XX,  
a modernização do campo com sua característica 
mecanização é um fator determinante do êxodo rural, 
o que torna correta a alternativa A. A alternativa B 
está incorreta porque o desemprego estrutural e a 
automação industrial estão associados ao uso das 
inovações tecnológicas no processo produtivo da indústria.  
A alternativa C está incorreta, pois um fator atrativo na 
cidade é o crescimento do setor terciário. A alternativa D 
está incorreta porque o desemprego conjuntural constitui 
um fator repulsivo na cidade ou no campo. A alternativa E 
está incorreta, pois a concentração fundiária caracteriza o 
espaço rural brasileiro.

QUESTÃO 59 
Nesse clima industrial da cultura, canções e filmes 

estandardizados nascem e renascem a cada dia. Às vezes, 
muda o formato, mas a essência permanece. De todo jeito, 
é sempre a mesma coisa. De marido traído a temática passa 
para a mulher submissa; do homem namorador, muda-se 
para um amor impossível, etc. Para Adorno e Horkheimer, 
cada filme é um trailer do filme seguinte, bem como cada 
música, seja no conteúdo, seja na montagem do produto. 

QPIJ

ITOE

[...] O princípio maior da indústria cultural é a diversão, o 
entretenimento. Diversão!

COSTA, J. A atualidade da discussão sobre a indústria cultural em 
Theodor W. Adorno. In: Trans/Form/Ação. Marília, 2013. v. 36, n. 2. 

Com base no texto, a indústria cultural objetiva oferecer 
uma diversão

A. 	 imparcial e questionadora das relações humanas. 

B. 	 ideológica e estimuladora do pensamento crítico. 

C. 	 padronizada e seguidora da lógica do mercado. 

D. 	 subjetiva e emancipadora do ser humano. 

E. 	 acessível e inovadora no âmbito da arte.

Alternativa C

Resolução: A indústria cultural, nos termos propostos por 
Adorno e Horkheimer, pode ser definida como o processo 
capitalista que consiste em transformar a cultura e a arte 
em mercadorias. Paralelamente, é também o termo usado 
para caracterizar o modo de produzir cultura vinculado à 
lógica de produção industrial. O texto-base demonstra que 
as músicas e os filmes produzidos estão, majoritariamente, 
imersos em um clima industrial da cultura. Ou seja, são 
produzidos seguindo a lógica industrial criticada por Adorno 
e Horkheimer. Ademais, o texto também insere outro traço da 
indústria cultural, que é ressaltado pelos autores da Escola de 
Frankfurt, isto é, o caráter padronizado dos produtos. Assim, 
o que a indústria cultural tem como escopo é a formação de 
uma estética, ou percepção comum, mediante a repetição 
de padrões, voltada para o consumismo. Logo, pode-se 
observar que a alternativa correta é a C. 

Vamos analisar as demais alternativas:

A)  INCORRETA – Para os teóricos da Escola de Frankfurt, 
a indústria cultural não é imparcial e nem questionadora 
das relações humanas. Em outras palavras, “as ideias de 
ordem que ela [indústria cultural] inculca são sempre as 
do status quo” (ADORNO, T. W. A indústria cultural. In: 
COSTA, C. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 
4. ed. São Paulo: Moderna, 2010. p. 349.).

B)  INCORRETA – A indústria cultural não é estimuladora do 
pensamento crítico. De acordo com Adorno, os produtos 
da indústria cultural influenciam o espectador de modo a 
degenerar sua capacidade crítica.

D)  INCORRETA – A indústria cultural não objetiva emancipar 
o ser humano, e muito menos seus produtos possuem 
uma lógica subjetiva. Pelo contrário, com base no texto, 
a lógica dos produtos é padronizada e repetitiva. 

E)  INCORRETA – Os produtos da indústria cultural são 
realmente acessíveis. Contudo, não são inovadores no 
âmbito da arte por, basicamente, duas razões. Primeiro, 
são padronizados, ou seja, não são novos. Segundo, para 
Adorno, a arte, ao ser transformada em mercadoria, perde 
três características essenciais: em vez de ser expressiva, 
torna-se uma simples mercadoria; em vez de ser criativa, 
passa a ser repetitiva; e, em vez de ser inovadora, torna- se  
reprodutiva.
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QUESTÃO 60 
Os homens sem cultura [...] seriam monstruosidades 

incontroláveis, com muito poucos instintos úteis, menos 
sentimentos reconhecíveis e nenhum intelecto: verdadeiros 
casos psiquiátricos. Como nosso sistema nervoso central – e 
principalmente a maldição e glória que o coroam, o neocórtex 
– cresceu, em sua maior parte, em interação com a cultura, 
ele é incapaz de dirigir nosso comportamento ou organizar 
nossa experiência sem a orientação fornecida por sistemas 
de símbolos significantes.

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

No trecho, Geertz associa a existência dos humanos como 
seres sociais mediante ao(à)
A. 	 avanço da psiquiatria na sociedade e como ciência.
B. 	 atuação isolada do sistema nervoso e do neocórtex.
C. 	 experiência dos indivíduos sem cultura e simbolismos. 
D. 	 capacidade de produzir e interpretar sistemas 

simbólicos. 
E. 	 aptidão para interpretar os símbolos e hierarquizar as 

culturas. 

Alternativa D
Resolução: No texto-base, Geertz está trabalhando, 
basicamente, com duas ideias. Primeiro, a cultura é 
fundamental para que os seres humanos sejam seres sociais. 
Segundo, para o nosso sistema nervoso central, que, de 
acordo com o autor, cresceu em interação com a cultura, 
é imprescindível a orientação fornecida pelos sistemas 
de símbolos oriundos da cultura. Dito isso, é importante 
salientar que todos os sistemas humanos (gestos, ritos, 
valores, comportamentos, idiomas, etc.) são, sobretudo, 
sistemas simbólicos, uma vez que os indivíduos são capazes 
de produzir signos artificiais que possuem um significado 
intencionalmente atribuído. E, não menos importante, esses 
significados podem ser passados e ensinados aos outros 
seres humanos na vida em sociedade. Assim sendo, no 
trecho supracitado, Geertz está associando a existência dos 
seres humanos como seres sociais mediante a capacidade 
humana de produção e interpretação de sistemas simbólicos, 
fato que torna a alternativa D correta. 

Vamos analisar as demais alternativas:

A)  INCORRETA – No texto-base, Geertz diz que os humanos 
sem cultura seriam verdadeiros casos psiquiátricos, mas 
não associa o avanço da psiquiatria à existência dos 
humanos como seres sociais. 

B)  INCORRETA – No texto-base, Geertz assinala que o 
sistema nervoso central cresceu, em grande parte, imerso 
em uma relação com a cultura. 

C)  INCORRETA – O próprio texto-base demonstra que os 
seres humanos sem cultura seriam monstruosidades 
incontroláveis sem nenhum intelecto. 

E)  INCORRETA – A primeira parte da alternativa está 
correta. Entretanto, hierarquizar as culturas, além de 
ser uma ação incorreta, não possui correlação com a 
existência dos seres humanos como seres sociais.

BYU9 QUESTÃO 61 
Sócrates – E então? E aos inimigos, deve restituir-se 

aquilo que acaso lhes devemos?
Polemarco – Sem dúvida alguma, restituir-lhes aquilo 

que se lhes deve; ora o que um inimigo deve a outro é, em 
meu entendimento, o que lhe convém: o mal.

[...]
Sócrates – Bem. E a arte a que chamam da justiça, dá 

a quem o quê?
Polemarco – Se temos de ser consequentes com o que 

se disse antes, dá ajuda aos amigos e prejuízo aos inimigos.
[...]
Sócrates – Mas os justos podem tornar outrem injusto, 

por meio da justiça? Ou, de um modo geral, os bons podem 
tornar outrem mau, por meio da sua perfeição?

Polemarco – É impossível.
Sócrates – Logo, Polemarco, fazer mal não é a ação do 

homem justo, quer seja a um amigo, quer a qualquer outra 
pessoa, mas, pelo contrário, é a ação de um homem injusto.

Polemarco – Parece-me inteiramente verdade o que 
dizes, Sócrates.

PLATÃO. A República. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. 
10.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1949.

Sócrates foi um pensador da Antiguidade Clássica cujo 
método, apresentado no texto, consistiu em uma forma de 
filosofar denominada:

A. 	 Retórica, ensinando a arte do discurso público e do 
convencimento.

B. 	 Maiêutica, levando os interlocutores a reformular seus 
pensamentos.

C. 	 Metafísica, atribuindo as opiniões que nascem da 
aparência como verdade. 

D. 	 Lógica, estabelecendo argumentos dedutivos e 
indutivos para alcançar conhecimento.

E. 	 Erística, atuando no ataque pessoal aos adversários 
nos debates com apelações diversas.

Alternativa B
Resolução: Sócrates foi um dos pensadores mais brilhantes 
da história do pensamento ocidental. Apesar de não ter 
deixado escritos, as obras de Platão, Aristóteles, Xenofonte 
e de outros pensadores nos narram muito sobre a vida e 
o pensamento desse filósofo. Sócrates foi o filósofo que 
questionava, que levava as pessoas, a partir de suas próprias 
contradições, à verdade. Seu método, a maiêutica, consistia 
em mostrar às pessoas que suas opiniões iniciais eram 
incorretas e auxiliá-las a buscar o conhecimento que estava 
já adormecido em suas almas, como é possível ler no texto, 
em que Sócrates faz com que seu interlocutor, Polemarco, 
reformule seu pensamento inicial. Assim, a resposta correta 
é a alternativa B.

Analisaremos as demais alternativas:

A)  Essa alternativa está incorreta porque a retórica fazia 
parte da filosofia sofística.
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C)  Essa alternativa está incorreta porque a metafísica 
socrática não considerava as opiniões e aparências 
como verdade. 

D)  Essa alternativa está incorreta porque a lógica surge com 
a Filosofia de Aristóteles.

E)  Essa alternativa está incorreta porque diz respeito a uma 
das técnicas retóricas empregadas e ensinadas pelos 
sofistas.

QUESTÃO 62 

O Iluminismo, chama intelectual que acendeu as 
labaredas das revoluções liberal-democráticas e socialistas, 
representa o despertar desta fé: convicção de que a ciência é 
capaz de desvelar valores universais; crença numa verdade 
objetiva “libertadora”.

BULCÃO NETO, M. S. Introdução. Sombras do Iluminismo.  
Rio de Janeiro: 7Letras, 2006. 

Com base no texto, uma explicação para o crescimento do 
movimento iluminista durante o século XVIII seria a

 A consolidação das corporações de ofício, como as guildas 
e as hansas. 

 B crítica aos valores sociais vigentes, como os privilégios 
e a divisão nobiliárquica.

 C descrença nos princípios religiosos, como a fé e a 
caridade.

 D desvalorização das alternativas liberais, como o livre 
mercado e a concorrência. 

 E privação dos direitos sociais pelos monarcas absolutistas, 
como a saúde e a educação. 

Alternativa B

Resolução: O Iluminismo ou Ilustração, foi um conjunto de 
ideias que, no século XVIII, serviu de base teórica para os 
movimentos de contestação, como as revoluções burguesas 
na Europa e as lutas por independência nas Américas, que 
contribuíram para a queda do Antigo Regime. As críticas dos 
iluministas se voltavam, principalmente, para a organização 
do Estado Absolutista, baseado nos privilégios e na divisão 
nobiliárquica, e sua política econômica mercantilista, o que 
torna correta a alternativa B. A alternativa A está incorreta, 
pois as corporações de ofício surgiram na Baixa Idade Média, 
em um período muito anterior ao movimento iluminista. 
A alternativa C também está incorreta, pois, embora os 
iluministas condenassem a religião institucionalizada e seus 
aspectos irracionais, tal aspecto não se relaciona à expansão 
do Iluminismo. Contrariamente ao indicado na alternativa D, 
os iluministas criticavam a política econômica mercantilista 
do Estado Absolutista e defendiam de forma categórica 
todas as formas de liberdade, inclusive a comercial. Por fim, 
a alternativa E também está incorreta, pois o crescimento 
do movimento iluminista não está associado a uma suposta 
privação de direitos sociais pelos monarcas absolutistas. 

CVHR

QUESTÃO 63 
Estou grato de ouvir que V. Sa. Exma., junto com muitos 

outros, assim como me diz a carta, tenha-me como avesso à 
filosofia peripatética, porque isto me dá ocasião de libertar-me  
de tal conotação. [...] Entre as maneiras seguras para 
alcançar a verdade está o antepor a experiência a qualquer 
discurso, estando seguros de que nele, ao menos de modo 
encoberto, está contida a falácia, não sendo possível que 
uma sensata experiência seja contrária ao verdadeiro: este 
é também um preceito muito apreciado por Aristóteles. 
[...] E quando Aristóteles visse as novidades descobertas 
atualmente no céu, que ele afirmou ser inalterável e 
imutável, porque nenhuma alteração fora até então vista, 
indubitavelmente, mudando de opinião, ele diria agora o 
contrário; pois bem se deduz que, enquanto nos diz que 
o céu é inalterável, é porque não fora vista alteração, mas 
agora diria que é alterável, porque aí se percebem alterações. 

GALILEI, G. Carta a Fortúnio Liceti. In: ANTISERI, D.; REALE, G. 
História da Filosofia: do humanismo a Descartes. São Paulo: Paulus, 

2003. v. 3.

No trecho, Galileu justifica sua teoria tendo como base 
Aristóteles devido ao(à)

A. 	promoção de estudos aristotélicos em detrimento dos 
demais nas universidades.

B. 	prestígio do aristotelismo no meio intelectual filosófico- 
-teológico do período.

C. 	banimento dos acadêmicos não aristotélicos dos 
principados italianos.

D. 	presença exclusiva da teoria aristotélica no senso 
comum da época.

E. 	adesão por alguns membros do clero ao misticismo 
aristotélico.

Alternativa B

Resolução: É possível atribuir a Tomás de Aquino – e o 
uso que esse filósofo faz do aristotelismo na escolástica –,  
bem como ao próprio Aristóteles, na grandiosidade e 
extensão de sua obra, o sucesso que o aristotelismo possui 
no cenário filosófico até a publicação das obras de Francis 
Bacon e René Descartes, em meados do século XVII. A obra 
aristotélica foi por muito tempo posição oficial, inclusive em 
temas científicos, pois se via nela também uma adequação 
com as Sagradas Escrituras e com a doutrina católica-cristã. 
Galileu teve problemas com o Tribunal do Santo Ofício 
uma vez que sua teoria astronômica negava afirmações 
ptolomaico-aristotélicas de que a Terra era o centro fixo do 
Universo e o Sol, bem como os demais corpos celestes, 
orbitavam-na. O que Galileu faz com maestria nesse trecho 
é mostrar que, se Aristóteles tivesse tido acesso aos dados 
empíricos que ele, Galileu, teve, o filósofo grego concordaria 
com a nova concepção. Tendo tudo isso como base, vamos 
à questão. A pergunta feita é o motivo pelo qual Galileu 
recorreu a Aristóteles para justificar sua teoria, sendo a 
resposta correta a alternativa B, que afirma que Galileu 
recorre a Aristóteles devido ao prestígio do aristotelismo no 
meio intelectual filosófico-teológico do período renascentista.

ZE5T
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QUESTÃO 64 

Creio que durante os últimos anos foi cercada mais da 
quarta parte de todo o condado de Derby. [...] As vantagens 
que emanam dos cercamentos são muito grandes, tanto 
para os proprietários quanto para as comunidades. [...] 
Até onde chega a minha experiência, o cercamento exige 
em primeira instância um incremento do capital investido 
na agricultura; esse capital faz que o produto da terra seja 
mais abundante, e esta abundância reclama o emprego de 
uma mão de obra mais numerosa. Em virtude da facilidade 
com que se maneja nas terras cercadas a grande produção, 
o capital adicional rende seus benefícios, de modo que 
se necessita de mais pessoal e se levam mais produtos  
ao mercado.

BROWN, T. General view of the agriculture of the country of Derby. In: 
CLOUGH, S.; MOODIE, C. História econômica da Europa.  

Buenos Aires: Paidós, 1968. p. 65-66.

O trecho analisa a política de cercamentos na Inglaterra pré-
-industrial e seus reflexos para a sociedade e a economia.  
A perspectiva do autor se revela otimista, uma vez que  
o fenômeno

A. 	colabora para a formação gradual da classe operária 
nos meios urbanos do país.

B. 	conduz a Inglaterra ao pioneirismo industrial, que promoveu 
o país no cenário mundial.

C. 	distribui renda à população camponesa, que pouco 
produzia nos sistemas comunais anteriores.

D. 	gera desenvolvimento nas atividades financeiras industriais, 
criando novos investimentos.

E. 	produz empregos, capital e mercado consumidor para a 
economia inglesa.

Alternativa E

Resolução: Ao analisar os cercamentos (enclosures) na 
Inglaterra pré-industrial, o autor associa o processo ao 
aumento de capital investido na agricultura, o que implica um 
aumento da produção e, consequentemente, a aplicação de 
“uma mão de obra mais numerosa”. Com a grande produção, 
o capital adicional “rende seus benefícios”, exigindo mais 
pessoal e levando mais produtos ao mercado, o que torna 
correta a alternativa E. A alternativa A está incorreta, pois, 
embora os cercamentos tenham contribuído para que a 
massa camponesa expulsa de suas terras se deslocasse 
para as cidades, formando um exército de mão de obra 
barata, o autor não faz essa associação. A alternativa B 
também está incorreta, pois, apesar dos cercamentos 
terem contribuído também para o pioneirismo industrial 
da Inglaterra, a perspectiva do autor não está pautada em 
tal aspecto. Contrariamente ao indicado na alternativa C, 
os cercamentos não implicaram na distribuição da renda 
à população camponesa. Por fim, a alternativa D também 
está incorreta, pois o texto não associa os cercamentos ao 
desenvolvimento das atividades financeiras industriais, mas 
ao incremento da produção agrícola.

RIBO QUESTÃO 65 
São associações de países que estabelecem relações 

econômicas privilegiadas entre si e que tendem a adotar 
uma soberania comum, ou seja, os parceiros concordam 
em abrir mão de parte da soberania nacional em proveito 
do todo associado.

Os desenhos desses novos mercados, antes de 
representar uma nova realidade comercial em escala 
mundial, tendem a transformar-se em um projeto político, 
resultante de uma decisão de Estados, que pode resultar ou 
não no aprofundamento da integração entre os países que 
formam um bloco econômico.

Disponível em: <http://www.camara.leg.br/mercosul/blocos/introd.htm>. 
Acesso em: 05 abr. 2018.

Considerando a associação de países caracterizada no 
texto anterior, o estágio mais avançado de integração já 
implementado é o(a)

A. 	 união econômica e monetária. 

B. 	 zona de livre comércio. 

C. 	 preferência tarifária. 

D. 	 união aduaneira. 

E. 	 mercado comum.

Alternativa A
Resolução: O surgimento dos blocos econômicos vem 
contribuindo para a construção de uma nova regionalização 
mundial e para uma efetiva integração econômica entre os 
países-membros. Há vários níveis de integração, sendo 
a zona de livre comércio o primeiro deles. Esse nível 
possibilita uma maior troca comercial entre os associados. 
Já a união aduaneira seria a segunda etapa, possibilitando a 
intensificação do intercâmbio comercial. O mercado comum 
já é um nível mais elevado com um comércio totalmente 
integrado. E, finalizando, a união econômica e monetária 
que é o estágio mais avançado que um bloco econômico 
pode alcançar. Além das etapas anteriores, nesse nível há 
o estabelecimento de um sistema financeiro e econômico 
unificado gerido por um banco central e a criação de uma 
moeda única. Até hoje, o único bloco que atingiu esse nível 
foi a União Europeia, mas não conseguiu integrar totalmente 
a política, e a moeda única não é adotada por todos os 
seus membros. Portanto, está correta a alternativa A.  
A alternativa B está incorreta, pois, na zona de livre comércio, 
há apenas o rompimento das barreiras alfandegárias entre 
os países membros. A alternativa C está incorreta, porque 
a preferência tarifária consiste somente em uma lista de 
produtos com isenção fiscal. A alternativa D está incorreta, 
pois a união aduaneira pode ser considerada um estágio 
intermediário de integração entre os países, em que há 
rompimento das barreiras alfandegárias e implementa-se a 
Tarifa Externa Comum. A alternativa E está incorreta, pois 
apesar do mercado comum ser um nível mais elevado de 
integração entre os países, com profundo grau de integração 
alfandegária e criação de políticas comuns, não há uma 
moeda única e uma padronização político-econômica.

ØBSB

ENEM – VOL. 6 – 2018 CH – PROVA I – PÁGINA 41BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



QUESTÃO 66 
Dezembro – Fevereiro
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CHUVOSO

CHUVOSO
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 Disponível em: <http://www.labhidro.iag.usp.br/site_iag/?page_id=741>. Acesso em: 22 maio 2018.

O mapa anterior apresenta a distribuição dos impactos de um fenômeno natural capaz de afetar as condições climáticas 
em várias regiões do mundo e, consequentemente, atividades humanas como a agricultura. Provocado por anomalias na 
temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, esse fenômeno é conhecido como
A. 	 Monções. 
B. 	 El Niño.

C. 	 La Niña. 

D. 	 ZCAS.

E. 	 ZCIT.

Alternativa C
Resolução: La Niña é o fenômeno de resfriamento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico Equatorial. Costuma-se 
dizer que La Niña é o fenômeno oposto ao El Niño, pois, enquanto este aumenta a temperatura das águas superficiais de uma 
faixa do Pacífico, aquela faz a temperatura da água cair. A título de comparação, as temperaturas habituais da água superficial 
do mar na região afetada situam-se em torno de 25 °C, ao passo que, durante um episódio de La Niña, tais temperaturas 
diminuem para cerca de 23 a 22 °C. No Brasil, o fenômeno causa aumento da pluviosidade na região Norte e diminuição das 
precipitações na região Sul. Na região do semiárido nordestino, há uma tendência de chuvas acima da média no verão. Portanto 
está correta a alternativa C. Estão incorretas as alternativas: A, porque as monções são fenômenos atmosféricos sazonais 
de grande escala que ocorrem principalmente no Sul e Sudeste asiático; B, porque o fenômeno El Ninõ provoca alterações 
opostas às apresentadas na figura; D, porque a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um sistema meteorológico 
restrito à América do Sul; E, porque a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) posiciona-se próxima ao Equador.

QUESTÃO 67 
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INTERAÇÕES, Campo Grande, v. 14, n. 2, p. 251-265, jul./dez. 2013. Elaborado por Stamm (2013) a partir dos dados do IBGE.
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Os mapas representam a dispersão das cidades médias no Brasil em 1970 e em 2010, período no qual o número de cidades 
desse porte 
A. 	 reduziu, devido à desmetropolização causada pelo forte movimento de desconcentração da atividade produtiva.
B. 	 aumentou, devido ao redirecionamento dos fluxos migratórios provocado pela desconcentração da atividade industrial.  
C. 	 aumentou, em razão da perda de importância das metrópoles nacionais e globais nas atividades da alta administração.
D. 	 reduziu, em decorrência do forte poder de atração populacional dos grandes centros urbanos e das metrópoles antigas.  
E. 	 aumentou, pelo desmembramento de cidades médias e a emancipação, que provocou o incremento de 1 613 municípios.

Alternativa B
Resolução: Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, uma cidade média é aquela que possui população 
entre 100 000 e 500 000 habitantes. Mas essa definição tem causado uma séria discussão conceitual, já que o conceito 
varia de país para país. No Brasil, esses espaços têm crescido muito nas últimas décadas em razão da desconcentração 
industrial ou deseconomia de aglomeração, ou seja, muitas empresas têm migrado para essas regiões devido aos menores 
encargos, mão de obra mais barata que nos grandes centros urbanos e um trânsito menos caótico. Já a população que 
se desloca em direção a essas áreas é motivada por novas oportunidades de emprego e melhoria na qualidade de vida. 
Portanto, está correta a alternativa B. A alternativa A está incorreta, pois a desconcentração da atividade industrial é um dos 
principais responsáveis pelo aumento no número de cidades médias no país. A alternativa C está incorreta, porque apesar 
do fenômeno de desconcentração industrial, as atividades de tomadas de decisão que envolvem a alta administração ainda 
continuam concentradas nas metrópoles regionais e globais. A alternativa D está incorreta, pois o que se tem observado 
nas últimas décadas é uma redução relativa no poder de atração populacional dos grandes centros urbanos. A alternativa E 
está incorreta, pois os mapas não apresentam informações referentes ao desmembramento e à emancipação de municípios. 
Além disso, com o desmembramento, as cidades perdem população e o número de habitantes é um dos primeiros critérios 
para se obter o status de cidade média.

QUESTÃO 68 

Arsenal atômico estimado – País e número de ogivas
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Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 24 out. 2017.

O avanço dos testes militares e do programa nuclear da Coreia do Norte, colocados em relevo no início de 2017, 
reacenderam o antigo medo de que os países pudessem se enfrentar num confronto nuclear de grandes proporções. 

As conclusões de um estudo detalhado da Agência de Inteligência da Defesa (DIA), dos Estados Unidos, apontam para a 
criação, na Coreia do Norte, de uma ogiva nuclear capaz de ser introduzida em mísseis e abrem caminho para o reaparecimento 
de um cenário já vivido no contexto geopolítico do século XX na medida em que 

A. 	 escancara os efeitos nocivos da Segunda Grande Guerra no continente asiático, como a criação de países e territórios 
dependentes e circunscritos ao poderio estadunidense. 

B. 	 alerta a comunidade internacional para os riscos envolvidos na eclosão de um conflito de escala global, tendo em vista 
o aumento do potencial destrutivo das armas nucleares. 

C. 	 expressa o poderio bélico dos países centrais, que, ao contrário dos países periféricos, desenvolveram irrestritamente 
armamento nuclear capaz de produzir armas de destruição em massa.  

D. 	 posiciona, de um lado, os EUA, como representantes do modo de produção capitalista, e de outro, a Coreia do Norte, 
líder nata dos países socialistas, ambos com o desejo de aumentar sua esfera de influência. 

E. 	 retoma a bipolaridade entre dois modos de produção distintos, o capitalismo e o socialismo, representados atualmente 
pelos Estados Unidos e pela China, ambos com o desejo de influenciar politicamente a Coreia do Norte. 
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Alternativa B
Resolução: A ameaça nuclear existe como realidade concreta 
desde 1945, quando os EUA explodiram as primeiras bombas 
atômicas sobre o Japão. Por causa dessa ameaça, está em 
vigor o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). A Coreia 
do Norte retirou-se desse acordo em 2003, o que levou a 
comunidade internacional a um estado de alerta, o que torna 
correta a alternativa B. A alternativa A está incorreta ao afirmar 
que o continente asiático ficou circunscrito tão somente ao 
poderio estadunidense, e também por afirmar que esses 
territórios se tornaram dependentes, inclusive politicamente.  
A alternativa C está incorreta porque, desde que o TNP vigora, 
nenhum país pode desenvolver arma nuclear sem restrição 
alguma. Mesmo o grupo de países que tem esse direito 
garantido não pode, por exemplo, divulgar suas pesquisas a 
outros países. Além disso, países subdesenvolvidos, como 
o Paquistão e a Coreia do Norte, têm armas nucleares.  
A alternativa D está incorreta porque trata de uma bipolaridade 
que não representa mais o mundo multipolar. A alternativa 
E está incorreta porque a bipolaridade não é retomada. 
A China, apesar da ligação com a Coreia do Norte, tem 
imposto sanções econômicas no sentido de restringir o 
desenvolvimento do potencial bélico do seu vizinho.

QUESTÃO 69 
No sentido das longitudes, observa-se uma oposição 

entre as costas ocidentais e orientais dos continentes.  
Nas baixas latitudes, as primeiras são habitualmente pouco 
chuvosas, ocorrendo o inverso nas orientais, ao passo que 
nas latitudes médias e altas verifica-se o oposto. Isso se 
repete simetricamente em todos os continentes, aparecendo 
de forma mais nítida no Hemisfério Sul. O fenômeno deve-se 
à ação das correntes marítimas. As correntes quentes, que 
estimulam a evaporação e a condensação, produzem climas 
chuvosos, ao passo que as frias estabilizam o ar, sendo 
responsáveis pelo surgimento de desertos. Se compararmos 
a costa africana e a brasileira na mesma latitude, notaremos 
expressivo contraste. Luanda, no litoral da Angola (lat. 8°08’ 
S), banhada pela corrente fria de Benguela, recebe apenas 
280 mm de chuva por ano, ao passo que Recife (lat. 8°01’ 
S), sob influência da corrente quente do Brasil, é beneficiada 
por mais de 2 000 mm anuais.   

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2005. p. 95-96.

As correntes responsáveis pelo surgimento de desertos nas 
costas ocidentais dos continentes, apresentadas no texto 
anterior, provocam o(a)

A. 	 queda da taxa de oxigenação e da quantidade de 
alimentos no ambiente marítimo, assim como da 
piscosidade.

B. 	 aquecimento da atmosfera e diminuição da evaporação, 
com menor formação de nuvens carregadas de 
umidade. 

C. 	 redução da circulação dos ventos frios e o aumento 
da temperatura, que caracteriza a formação de um 
deserto quente. 

GV9Q

D. 	 ascensão das águas quentes carregadas de nutrientes 
das profundezas oceânicas, fenômeno conhecido como 
ressurgência.

E. 	 resfriamento do ar logo acima delas, favorecendo a 
condensação do vapor-d’água e causando a precipitação 
sobre os oceanos.

Alternativa E
Resolução: As massas de ar quentes e úmidas são 
resfriadas ao passarem sobre correntes marítimas frias, 
o que provoca a condensação do vapor-d’água e a 
precipitação sobre os oceanos. A umidade dessas massas 
é perdida antes de alcançarem os continentes. Desse modo,  
as correntes marítimas frias são determinantes na formação 
dos desertos costeiros frios, o que torna correta a alternativa E.  
As alternativas A e D estão incorretas, pois a ressurgência 
é o afloramento das águas frias das camadas inferiores do 
Oceano Pacifico, junto à costa oeste da América do Sul, 
trazendo nutrientes e que, por isso, é uma das regiões mais 
piscosas do mundo. A alternativa B está incorreta porque 
as correntes marítimas frias abaixam as temperaturas das 
regiões costeiras. A alternativa C está incorreta, porque as 
correntes frias resfriam as regiões costeiras e impedem 
a entrada da umidade nos continentes, favorecendo a 
existência de desertos costeiros tropicais frios. 

QUESTÃO 70 
[...] Antes da Guerra de Troia, [os habitantes da] Hélade 

nada [realizaram] em comum. Este nome mesmo não era 
empregado para designá-la no seu conjunto. [...] O que 
fica bem comprovado [nos livros de] Homero: ele que viveu 
numa época bem posterior à Guerra de Troia, não utilizou a 
designação [de helenos] para o conjunto [dos gregos]. [...] 
Não utilizou, também, a expressão “bárbaros” porque,  
na minha opinião, os gregos não se encontravam ainda 
reunidos [...] sob um único nome que [lhes] permitisse 
[diferenciar-se de outros povos]. De qualquer forma, aqueles 
que receberam [mais tarde] o nome de Helenos [...] nada 
fizeram conjuntamente antes da Guerra de Troia. [...] 
Essa expedição mesma os reuniu apenas num momento, 
naquele em que a navegação marítima encontrava-se mais 
desenvolvida. 

TUCÍDIDES. A História da Guerra do Peloponeso. Século V a.C. 

Ao analisar a Grécia Antiga, Tucídides evidencia a

A. 	 unidade cultural vivenciada pelos povos helenos.

B. 	 aversão grega em relação aos povos estrangeiros.

C. 	 autonomia política das comunidades da Hélade.

D. 	 natureza anticívica das guerras para os helenos.

E. 	 interdependência comercial dos povos gregos.

Alternativa C
Resolução: De acordo com o texto, “antes da Guerra 
de Troia, os habitantes da Hélade nada realizaram em 
comum”, naquele momento “os gregos não se encontravam 
reunidos sob um único nome”, indicando que cada uma 
das comunidades da Hélade possuía completa autonomia 
política e econômica, o que torna correta a alternativa C. 
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A alternativa A está incorreta, pois, ainda que houvesse, 
em alguma medida, uma convergência de aspectos 
culturais dos diferentes povos helenos, naquele momento, 
cada uma dessas comunidades possuía suas próprias 
práticas religiosas e culturais. A alternativa B também está 
incorreta, pois, de acordo com Tucídides, “os gregos não 
se encontravam ainda reunidos sob um único nome que 
lhes permitisse diferenciar-se de outros povos” e, por isso, 
nas narrativas de Homero não aparece o termo “bárbaro”, 
contrariando a ideia de aversão grega em relação aos povos 
estrangeiros. O texto indica que os gregos se reuniram apenas 
a partir da Guerra de Troia, demonstrando o caráter cívico 
das guerras para os povos que viriam a ser chamados de 
gregos, o que invalida a alternativa D. Por fim, a alternativa E  
está incorreta, pois as comunidades da Hélade, no período 
analisado por Tucídides, eram autossuficientes e, portanto, 
autônomas economicamente. Ademais, o texto não faz 
menção a uma interdependência comercial entre os  
povos gregos.

QUESTÃO 71 

Disponível em: < https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antichrist1.jpg >. 
Acesso em: 10 abr. 2018.

A imagem do século XVI, apresentada anteriormente, 
demonstra uma prática que se chocava com um princípio 
da doutrina reformista de Lutero, identificado na

A. 	 convicção da salvação pela fé.

B. 	 condenação do celibato clerical.

C. 	 afirmação da infalibilidade papal.

D. 	 negação do sacerdócio universal. 

E. 	 interpretação livre das escrituras.

Alternativa A
Resolução: Os movimentos reformistas do século XVI 
produziram efeitos incisivos no interior da cristandade, 
provocando a divisão da Igreja Católica na Europa Ocidental.  

14LG

A crítica que mais gerou repercussão entre os europeus se 
relacionava à venda das indulgências, prática representada 
na imagem da questão, que despertou a fúria de alguns 
reformistas como Lutero. O monopólio da salvação 
pelo clero era contestado, e a venda do perdão era 
considerada inadmissível. Para Lutero, a salvação só 
poderia ser obtida pela fé, o que torna correta, portanto, 
a alternativa A.  A alternativa B está incorreta, pois, ainda 
que Lutero condenasse o celibato clerical, essa prática 
não é evidenciada na imagem. A alternativa C também 
está incorreta, pois Lutero negava a infalibilidade do papa, 
o que é reforçado pelas críticas às indulgências papais. 
Contrariamente ao indicado na alternativa D, Lutero 
acreditava na responsabilidade de todos os crentes na 
preservação e propagação do evangelho e da Igreja, em 
oposição à hierarquia eclesiástica. Por fim, a alternativa E 
também está incorreta, pois, embora defendida por Lutero,  
a livre interpretação da Bíblia não é evidenciada pela imagem.

QUESTÃO 72 
A China já começou a refazer a globalização à sua 

imagem. O presidente Xi Jinping anunciou que o seu governo 
irá investir US$ 124 bilhões (o equivalente a R$ 418 bilhões) 
em uma nova iniciativa para interligar a China e o resto da 
Ásia a partes da Europa e da África através de infraestrutura 
física e digital. A iniciativa Cinturão e Rota (em inglês, One 
Belt One Road, ou Obor) teria como inspiração a histórica 
Rota da Seda, que interligava Oriente e Ocidente e contribuiu 
para o desenvolvimento de civilizações complexas em 
diversas partes da Eurásia.

Disponível em: <http://diplomatique.org.br/a-nova-rota-da-seda-e-o-
brasil/>. Acesso em: 12 jun. 2018.

O projeto chinês de comércio exterior mencionado no texto 
se baseia em uma

A. 	 consolidação do poder dos Estados Unidos da América, 
ainda que considerado desgastado tem o apoio de 
muitos países.

B. 	 contenção dos investimentos da China em outros 
países, de maneira que sua influência se expanda no 
continente asiático. 

C. 	 rede de conexões de infraestrutura de transporte e 
comunicação estabelecendo ligações entre a China e 
o restante do mundo. 

D. 	 iniciativa de cooperação internacional aberta aos 
países e regiões que desejarem, de modo a formar um 
bloco econômico abrangente. 

E. 	 estratégia do governo da China de nacionalização das 
indústrias, fechamento comercial do país e inibição dos 
investimentos estrangeiros.   

Alternativa C
Resolução: Ao fazer alusão histórica à antiga Rota da 
Seda, o plano chinês se apresenta mais do que como 
uma plataforma de cooperação econômica transregional.  
Trata-se de um projeto geopolítico da China para 
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aumentar sua influência no mundo, expandir-se na Ásia 
e se transformar na nova potência dominante por meio da 
formação de uma rede de transportes (infraestrutura física) 
e de telecomunicação (infraestrutura digital). Portanto, está 
correta a alternativa C. A alternativa A está incorreta porque 
a nova Rota da Seda está associada à ambição da China 
de se estabelecer como potência global. A alternativa B 
está incorreta, pois a expansão da influência chinesa está 
prevista para acontecer por meio da promoção de maciços 
investimentos do país em transporte e energia. A alternativa D  
está incorreta porque o objetivo do projeto chinês, inspirado 
na Rota da Seda, não é a formação de bloco econômico. 
A alternativa E está incorreta, pois a economia chinesa é 
internacionalizada e o país continua aberto aos investimentos 
estrangeiros. 

QUESTÃO 73 
Compare-se com o Brasil atual da escravidão o ideal 

de pátria que nós, abolicionistas, sustentamos: um país 
onde todos sejam livres; onde, atraída pela franqueza 
das nossas instituições e pela liberdade do nosso regime,  
a imigração europeia traga, sem cessar, para os trópicos 
uma corrente de sangue caucásio vivaz, enérgico e sadio, 
que possamos absorver sem perigo, em vez dessa onda 
chinesa, com que a grande propriedade aspira a viciar e 
corromper ainda mais a nossa raça; um país que de alguma 
forma trabalhe originalmente para a obra da humanidade e 
para o adiantamento da América do Sul.

NABUCO, Joaquim. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/Acervo_
Digital/Livros_eletronicos/abolicionismo.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2018.

O texto de Joaquim Nabuco sinaliza dois aspectos presentes 
na ação de uma parcela da elite econômica brasileira em 
relação à imigração para o Brasil, na segunda metade do 
século XIX, representados por 

A. 	 racismo e aversão.

B. 	 egoísmo e exclusão.

C. 	 escárnio e austeridade.

D. 	 preconceito e brutalidade.

E. 	 nacionalismo e hostilidade. 

Alternativa A
Resolução: O estímulo à imigração para o Brasil, durante a 
segunda metade do século XIX, também estava associado 
ao projeto de branqueamento do povo brasileiro, orientado 
por um pensamento europeu em um contexto de avanço 
imperialista, que pressupunha a ideia de uma raça branca 
superior. No bojo das discussões em torno do assunto, alguns 
fazendeiros chegaram a propor que fossem importados 
trabalhadores chineses, para que fosse levada adiante  
a ideia de branqueamento da população brasileira. 
Entretanto, como indicado no texto-base, essa proposta 
foi questionada, visto que se desejava o sangue europeu, 
tido como vivaz e sadio, e não o chinês, considerado 
viciado e corrompido, demonstrando o racismo e a aversão 
a determinados grupos estrangeiros de parcela da elite 
brasileira do período, o que torna correta a alternativa A.  
A alternativa B está incorreta, pois não se observa no 
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texto aspectos que caracterizam uma postura egoísta. A 
alternativa C também está incorreta, pois não é possível 
identificar o escárnio no comportamento dessa parcela da 
elite brasileira. Contrariamente ao indicado na alternativa 
D, não é possível observar na ação do grupo destacado a 
brutalidade. Por fim, a alternativa E também está incorreta, 
pois o estímulo à imigração estrangeira contraria o 
argumento de nacionalismo apresentado nela.

QUESTÃO 74 

Disponível em: <http://kot-de-azur.livejournal.com>. Acesso em: 13 set. 2017.

A figura faz referência a uma prática polêmica que 
consiste no apoio financeiro dado pelos países desenvolvidos 
aos seus produtores rurais. Isso causa aumento artificial 
da competitividade, baixando os preços e prejudicando as 
vendas dos produtores rurais dos países subdesenvolvidos. 
Essa prática é conhecida no mercado internacional como
A. 	 barreira sanitária.    
B. 	 subsídio agrícola.  
C. 	 livre concorrência. 
D. 	 tarifa de importação.
E. 	 restrição quantitativa.

Alternativa B

Resolução: O protecionismo é um conjunto de medidas 
econômicas adotadas pelos países para protegerem seu 
mercado interno. Essas medidas vão de encontro à livre 
circulação de mercadorias e capitais, e envolvem cobranças 
de altas taxas para produtos importados e subsídios à 
produção interna. A Organização Mundial do Comércio 
(OMC), órgão responsável pela fiscalização do comércio 
internacional, condena as práticas protecionistas e chega a 
considerá-las antiglobalização. Logo, a alternativa correta 
é a B. As alternativas seguintes estão incorretas por serem 
medidas protecionistas diferentes do subsídio agrícola. As 
alternativas A e E estão incorretas porque a barreira sanitária 
e a restrição quantitativa são barreiras não tarifárias que 
impedem ou dificultam o comércio de produtos importados. 
A alternativa C está incorreta, pois a livre concorrência 
é exatamente o oposto do protecionismo, o mercado se 
autorregula e não há intervenção do Estado. A alternativa D 
está incorreta porque a tarifa de importação é uma barreira 
tarifária aceita e legalizada no comércio internacional.

IG8E
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QUESTÃO 75 
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Disponível em: <https://www.cprm.gov.br/publique/media/gestao_
territorial/geoparques/Painel_Falha.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2018.

Considerando o bloco-diagrama mostrando a Falha de 
Salvador e os sedimentos da Bacia do Recôncavo, a área 
da Cidade Alta de Salvador corresponde geologicamente 
a um(a)

A. 	 anticlinal.

B. 	 falésia.

C. 	 dobra.

D. 	 fossa.

E. 	 horst. 

Alternativa E
Resolução: O desnível entre a Cidade Alta e a Cidade 
Baixa de Salvador está relacionado a uma falha geológica 
grande chamada Falha de Salvador. O bloco soerguido da 
falha corresponde ao horst – estrutura tectônica positiva 
em um sistema de falhas gravitacionais em blocos –, 
onde está a Cidade Alta. No bloco baixo, o graben, está 
a Cidade Baixa.  Portanto, está correta a alternativa E. 
A alternativa A está incorreta, pois anticlinal é uma dobra 
convexa para cima. A alternativa B está incorreta porque a 
falésia é constituída por rochas geralmente sedimentares 
ou vulcano-sedimentares, que pela erosão marinha da 
base, formam paredões que acompanham a linha costeira. 
A alternativa C está incorreta, pois dobras são formas 
estruturais de rochas encurvadas por esforços tectônicos.  
A alternativa D está incorreta porque a fossa é uma 
depressão oceânica profunda que ocorre junto ao plano de 
subducção da convergência de placas. 

QUESTÃO 76 

O mundo vive uma “desglobalização”?
Na década de 1990, qualquer debate político-econômico 

sempre envolvia uma “palavra mágica”: globalização.  
O termo define as políticas seguidas por países e empresas 
dentro de uma realidade em que as multinacionais podiam 
mudar de país num piscar de olhos e o dinheiro cruzava 

AKE9
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fronteiras com a velocidade da Internet. Hoje, o cenário é outro. 
O comércio mundial e os investimentos internacionais sofrem 
uma retração. Nas principais economias, florescem discursos 
protecionistas e práticas anti-imigração […]. 

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/
noticias/2015/06/150605_desglobalizacao_economia_mundo_rb>. 

Acesso em: 02 maio 2018.

Na atualidade, um dos eventos que melhor ilustra a tendência 
em curso das relações internacionais investigada no texto 
anterior é o(a)

A. 	 crescimento de blocos econômicos com integração 
econômica, monetária e política.

B. 	 decisão do Reino Unido de se retirar da União Europeia, 
processo conhecido como Brexit.

C. 	 consolidação do Acordo de Associação Transpacífico 
para diminuir a influência econômica da China. 

D. 	 criação de zonas de livre comércio, possibilitando uma 
maior troca comercial entre os países associados.

E. 	 retorno da Venezuela ao Mercosul, após superação da 
crise econômica e retomada da ordem democrática.

Alternativa B

Resolução: O termo “desglobalização” vem sendo 
empregado por especialistas para designar uma nova 
tendência mundial, caracterizada por uma série de fatores, 
dentre os quais se destacou a vitória do movimento Brexit, 
que decidiu pela retirada do Reino Unido da União Europeia. 
Além desse fato, que evidencia o enfraquecimento dos 
ideais e características da globalização econômica, social 
e cultural, os estudiosos indicam outros fatores, como: 
o ressurgimento dos nacionalismos em várias regiões, 
retomando a perspectiva da fragmentação territorial;  
o fortalecimento dos discursos ultraconservadores, contrários 
à integração econômica e política, e voltados para o 
fortalecimento dos Estados nacionais; o enfraquecimento 
de entidades internacionais, como a ONU, com decisões 
unilaterais tomadas por parte dos Estados Membros; 
as diversas dificuldades enfrentadas no processo de 
negociações, integração ou intensificação de relações entre 
blocos econômicos. Portanto, está correta a alternativa B.  
A alternativa A está incorreta, pois blocos econômicos 
com integração econômica, monetária e política são 
o ideal do processo de globalização. Até o momento,  
o único bloco que conseguiu atingir parcialmente esse nível 
foi a União Europeia. A alternativa C está incorreta, pois se 
o presidente dos EUA não tivesse tirado o país, o Acordo 
de Associação Transpacífico se tornaria o maior tratado 
comercial do mundo, corroborando com a globalização. 
A alternativa D está incorreta, pois a criação de zonas de 
livre comércio contribui com o processo de globalização.  
A alternativa E está incorreta, pois a Venezuela está 
suspensa do Mercosul e sua intensa crise econômica ainda 
não foi superada.
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QUESTÃO 77 
Embora a escravidão emprestasse à sociedade dos 

senhores de engenho um sentido fundamental, a força de 
trabalho escravo não se estendia pela totalidade do sistema 
produtivo. Persistiam no engenho de açúcar setores de 
trabalho que funcionavam à base de mão de obra livre. Nesse 
sentido, a lavoura de subsistência deveria manter-se como 
o setor mais importante, ou, pelo menos, o que oferecia 
melhores condições de permanência e estabilidade, sem 
excluir a existência de reduzido número de escravos negros 
que dela podiam participar.

CANABRAVA, A. P. Introdução. In: ANTONIL, A. J. Cultura e opulência 
do Brasil. São Paulo: Nacional, 1967.

A organização do universo açucareiro no Brasil Colonial, 
nos moldes apresentados pelo texto, era caracterizada pela 
A. 	 complexidade da dinâmica social interna dos engenhos 

açucareiros. 
B. 	 restrição do uso da mão de obra escrava ao exercício 

da agricultura.
C. 	 desobrigação dos trabalhadores livres em relação aos 

proprietários.
D. 	 regularidade da mobilidade entre os estratos da 

sociedade colonial. 
E. 	 supressão da polarização das relações entre 

proprietários e escravos.

Alternativa A
Resolução: O texto afirma que “persistiam no engenho de açúcar 
setores de trabalho que funcionavam à base de mão de obra 
livre”, revelando que as relações sociais existentes no interior 
do universo açucareiro no Brasil Colonial iam além da relação 
senhor de engenho e escravos, o que indica a complexidade 
da dinâmica social interna dos engenhos açucareiros e torna 
válida a alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois os 
escravos participavam, além da lavoura, de outras etapas de 
produção do açúcar. Além disso, apesar de afirmar que “a força 
de trabalho escravo não se estendia pela totalidade do sistema 
produtivo”, o texto não restringe o trabalho cativo à fase da 
agricultura. A alternativa C também está incorreta, pois muitos 
dos trabalhadores livres eram pequenos proprietários, mas que 
não possuíam recursos financeiros para a montagem de um 
engenho, e, por isso, viam-se vinculados ao senhor do engenho, 
seja atuando nas etapas de produção do açúcar ou contribuindo 
para o abastecimento dos engenhos. Contrariamente ao 
indicado na alternativa D, a sociedade açucareira no Brasil era 
extremamente hierarquizada e rígida. Por fim, a alternativa E  
também está incorreta, pois, apesar da complexidade das 
relações sociais no universo açucareiro, a sociedade do 
período estava baseada na escravidão. Além disso, muitos 
dos indivíduos livres eram possuidores de terras e escravos, 
de forma que a presença da mão de obra livre não implicou a 
supressão da polarização das relações entre senhor proprietário 
e escravo.

QUESTÃO 78 
A Nissan inventa o automóvel à la carte

– Gostaria de comprar um novo modelo do Glória em 
azul metálico, cinco portas, com ar-condicionado e sistema 
de auxílio à navegação. Qual será o prazo?

CI2R

LBJE

– Um momentinho, por favor. Vou enviar os dados do 
seu pedido ao fabricante.

Quinze segundos mais tarde...

– Cavalheiro, seu carro será montado na fábrica de 
Tochigi, no dia 20 deste mês, e lhe será entregue em 
domicílio cinco dias depois, ou seja, no dia 25.

O sistema Answer, que possibilita um diálogo assim, já 
está operando em todas as concessionárias Nissan desde 
agosto de 1991. Como seu nome sugere, é um sistema de 
informática de ponta que coordena a produção e a venda, 
e o primeiro do gênero que permite dar ao cliente o prazo 
exato. Se se pode destinar aos clientes a maioria dos carros 
fabricados a cada dia, isso significa que a fábrica produz 
carros “já comprados”, e que a fabricação se aproxima de 
uma produção segundo a demanda.

HIRANO, T. apud Le Courrier International, 29 ago. 1991.In: 
BECKOUCHE, P. Indústria: um só mundo. São Paulo: Ática, 1995. p. 28. 

A lógica de otimização para a eficiência do processo 
elaborado pela Nissan decorreu de vários fatores. O fator que 
estruturalmente possibilitou a adequação do processo é o(a)

A. 	 consumo crescente de automóveis nos grandes 
centros urbanos mundiais. 

B. 	 oferta significativa de mão de obra barata e pouco 
especializada para o trabalho.

C. 	 concentração dos centros de pesquisa e fabricação 
dos automóveis no mesmo espaço. 

D. 	 número elevado de produtos em estoque aguardando 
a demanda do mercado consumidor.

E. 	 melhoria dos modais de transporte e comunicação 
entre os espaços de produção e consumo.

Alternativa E
Resolução: O texto-base exemplifica o sistema toyotista 
just in time em que a produção responde continuamente à 
procura real do mercado. O produto é entregue apenas quando 
é demandado, estoques são minimizados, desperdícios 
evitados e, consequentemente, custos são reduzidos. Nesse 
conjunto de fatores estruturais, os meios de transporte e os 
de comunicação foram aperfeiçoados pelo desenvolvimento 
tecnológico de modo a permitirem a circulação em escala 
planetária de pessoas, bens, informações e capitais. Assim, 
espaços de produção e consumo, ainda que geograficamente 
distantes, passaram a ser interconectados. Portanto,  
está correta a alternativa E. A alternativa A está incorreta, pois 
o consumo crescente de automóveis é um fator conjuntural, 
isso é, momentâneo, circunstancial. A combinação de eventos 
ou acontecimentos em certo momento que lhe deram origem 
pode mudar. A alternativa B está incorreta porque na nova 
fase da industrialização mundial – delimitada pela Revolução 
Técnico-Científica – a mão de obra exigida é qualificada e 
escolarizada. A alternativa C está incorreta, pois no contexto 
do texto-base a desconcentração industrial é viabilizada 
pelo desenvolvimento de eficientes meios de comunicação 
e transporte. A alternativa D está incorreta porque as 
características típicas do toyotismo são a diminuição dos 
estoques e a produção “puxada” pela demanda. 
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QUESTÃO 79 

Em Bourdieu [...], a violência simbólica é marcada 
por uma relação implícita de submissão, por consenso ou 
por força, sem que os dominados reconheçam o aspecto 
coercitivo do poder. Desse modo, a violência simbólica 
funcionaria como a naturalização / subjetivação das 
estruturas objetivas, ou seja, a internalização de crenças 
na opressão como algo inevitável, ou a demonização /  
desumanização de indivíduos de maneira tal que se 
naturaliza a associação direta entre negros / maus, mulher /  
frágil, nordestino / sujo, etc. 

SILVA, L. S. A violência simbólica contra a mulher no discurso 
jornalístico. Disponível em: <http://www.iel.unicamp.br>. Acesso em: 

31 mar. 2017. [Fragmento]

A violência simbólica é uma ideia importante na obra de 
Pierre Bourdieu. Uma das características centrais desse 
tipo de violência é a

A. 	expressão das convicções de caráter individual. 

B. 	supressão da naturalização das estruturas objetivas.

C. 	opressão por meio do uso exclusivo da agressão física.

D. 	constatação da violência simbólica pelos dominados.

E. 	perpetuação e naturalização das relações de dominação.

Alternativa E

Resolução: Para Bourdieu, o poder e sua manifestação 
nem sempre são visíveis a olhos nus. Existe uma dimensão 
simbólica, que se encontra nas entrelinhas do discurso, 
da cultura, das artes, etc. Tais signos sociais, que são 
socialmente aceitos, desempenham a função de perpetuar 
as desigualdades sociais, de modo a torná-las naturais e 
imutáveis. Assim, o poder simbólico exerce uma violência 
simbólica – forma de violência que está implícita no 
discurso e que perpetua as relações de dominação. Isto 
posto, este conceito de Bourdieu – violência simbólica – 
trata-se da dominação consentida, ou seja, a aceitação de 
crenças e regras partilhadas como se fossem algo “natural”. 
Paralelamente, trata, também, da incapacidade de perceber 
o caráter arbitrário dessas regras, crenças e códigos de 
conduta, que são impostos pelos agentes dominantes no 
campo. Portanto, a alternativa correta é a E.

Vamos analisar as demais alternativas:

A)  INCORRETA – Em sua teoria, Bourdieu considera tanto 
os aspectos advindos das estruturas objetivas quanto das 
ações realizadas socialmente pelos agentes. 

B)  INCORRETA – O texto-base não demonstra um movimento 
de supressão das estruturas objetivas. Pelo contrário, 
ele demonstra a violência simbólica funcionando como a 
naturalização / subjetivação das estruturas objetivas. 

C)  INCORRETA – A violência simbólica é uma forma de 
violência que está implícita no discurso e que perpetua 
as relações de dominação.

D)  INCORRETA – O próprio texto-base argumenta que 
os dominados não reconhecem, nesse caso, o aspecto 
coercitivo do poder.

DGP9 QUESTÃO 80 
No dia 13 de maio de 1891, na cidade de Mar de 

Espanha, em Minas Gerais, um grupo de ex-escravos foi 
preso por autoridades republicanas. Motivo: comemoravam o 
terceiro aniversário da abolição. Eles ostentavam a bandeira 
do Império, ameaçavam queimar a da República, e davam 
vivas à Princesa Isabel. [...] Foi assim que a princesa se 
consagrou, na imagem popular, como a “redentora”. Mas 
o que teria tornado possível esse tipo de canonização? [...] 
Teria sido esta uma prova de “alienação”, como se diria hoje?

DAIBERT, Robert Junior. O Reinado de Isabel. In: FIGUEIREDO, 
Luciano. História do Brasil para desocupados. Rio de Janeiro: Casa da 

Palavra, 2013.

Os questionamentos apresentados pelo texto acerca da 
construção da imagem da princesa Isabel, pelos ex-escravos, 
estão relacionados ao fato de a Lei Áurea negligenciar a
A. 	 punição para as ocorrências de reescravização dos 

negros no Brasil.
B. 	 proibição para a chegada de novos navios negreiros 

em solo brasileiro.
C. 	 adoção de direitos civis que tornassem os ex-escravos 

cidadãos de fato.
D. 	 indenização para os proprietários que tiveram que 

libertar seus escravos.
E. 	 extensão da liberdade aos indígenas que continuaram 

sendo escravizados.

Alternativa C
Resolução: Assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa 
Isabel, a Lei Áurea estabelecia a liberdade para todos os 
escravos no Brasil. O decreto de 1888 consagrou a princesa, 
na memória popular, sobretudo de parcela de antigos escravos, 
como a “redentora”. Entretanto, a Lei Áurea foi omissa sobre 
possíveis indenizações a serem pagas aos escravos pelos 
anos de trabalho gratuito aos seus senhores, o que implicava 
que a maioria dos antigos escravos não tinha como recomeçar 
a vida sem estarem submetidos ao mesmo sistema econômico 
que os havia transformado em uma força de trabalho 
desqualificada. As redes de preconceito e de desvalorização 
social não foram desfeitas, não houve efetiva integração social 
e a condição de escravo permaneceu próxima àquela anterior 
à lei. Portanto, a Lei Áurea negligenciou a adoção de direitos 
civis que garantiriam a cidadania plena aos ex-escravos, o que 
torna correta a alternativa C. A alternativa A está incorreta, pois, 
ainda que não previsse punições, a Lei Áurea extinguia todas 
as formas de escravidão no Brasil, tornando o trabalho cativo 
ilegal no país. A alternativa B também está incorreta, pois o 
tráfico de escravos foi proibido no Brasil em 1850, por meio 
da Lei Eusébio de Queirós, quase quatro décadas antes da 
assinatura da Lei Áurea. Ainda que, de fato, os proprietários 
de escravos não tenham sido indenizados após a abolição 
da escravidão, esse aspecto reforça a imagem redentora 
construída da Princesa Isabel pelos antigos escravos,  
o que invalida a alternativa D. Por fim, a alternativa E está 
incorreta, pois a escravização indígena havia sido proibida no 
Brasil ainda em 1757, por meio de um decreto do Marquês 
de Pombal. Além disso, a Lei Áurea declarava extinta a 
escravidão no Brasil, sem nenhuma tipificação. 

ØYCB

ENEM – VOL. 6 – 2018 CH – PROVA I – PÁGINA 49BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



QUESTÃO 81 
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Climatologia de precipitação e temperatura

CPTEC.

Os dados de precipitação e temperatura da cidade representada no climograma anterior indicam que o clima é caracterizado 
por índices pluviométricos mais

A. 	 baixos no outono e por temperatura média baixa.

B. 	 elevados no verão e por amplitude térmica grande. 

C. 	 baixos no outono e por amplitude térmica pequena. 

D. 	 elevados na primavera e por temperatura média alta. 

E. 	 elevados no outono e por amplitude térmica pequena.

Alternativa E
Resolução: O climograma da questão é de uma cidade localizada na Zona Intertropical (temperaturas altas o ano 
todo com amplitude térmica anual por volta de 3 °C), no Hemisfério Sul (maiores temperaturas entre dezembro e 
março, isso é, o verão). A precipitação está concentrada no outono e no inverno (abril-agosto). É o caso das capitais 
da costa leste nordestina, em que o outono é a época do aumento dos índices pluviométricos e, no inverno, a 
região é atingida pelas chuvas frontais. Portanto, está correta a alternativa E. As alternativas A e C estão incorretas, 
pois, conforme o climograma, a precipitação é maior no outono, a temperatura média anual é alta e a amplitude 
térmica anual é pequena. A alternativa B está incorreta porque as chuvas são mais abundantes no outono-inverno  
e menores no verão. A alternativa D está incorreta, pois na primavera (setembro a dezembro) a precipitação já diminuiu.

QUESTÃO 82 
Das viagens de costeamento da África sabe-se, por afirmação do cronista Azurara, contemporâneo do Infante [Henrique], 

que este as projetara com a finalidade de por meio delas se verificar qual era o poderio dos Mouros para além das Canárias 
e do Bojador, e se por ali existia algum reino de cristãos que se prestassem a auxiliá-lo em eventuais ataques movidos contra 
aqueles inimigos da fé cristã, bem como a estabeleceram relações comerciais com os portugueses.

PERES, D. Os descobrimentos geográficos dos séculos XV e XVI. Sua importância na história da humanidade. In: MOTES, J. M. (Org.).  
A conquista da Terra. Tradução de Vergílio Godinho e Daniela A. Costa Freitas. Lisboa: Salvat Editores e Editorial Verbo, 1972.

As viagens iniciais empreendidas pelo reino de Portugal durante as Grandes Navegações, demonstradas pelo texto, indicam 
o interesse do Estado português em

A. 	 criar uma rota para a Ásia através do périplo africano.

B. 	 promover o reconhecimento da área costeira da África.

C. 	 expandir o projeto evangelizador europeu para a África.  

D. 	 organizar colônias de exploração no continente africano. 

E. 	 firmar pactos de proteção mútua com os povos africanos.

Alternativa B
Resolução: O texto afirma que o Infante Dom Henrique havia projetado as viagens de costeamento da África 
com o objetivo de, por meio delas, “verificar o poderio dos Mouros” e “se por ali existia algum reino cristão que 
se prestassem a auxiliá-lo contra os inimigos da fé cristã” e “bem como estabelecer relações comerciais com os 
portugueses”, demonstrando o interesse de Portugal em promover o reconhecimento da costa do continente africano, 
o que torna válida a alternativa B. A alternativa A está incorreta, pois, ainda que historicamente seja conhecido o 
desejo do Estado português em viabilizar uma rota alternativa para o Oriente por meio do périplo africano, isto é, 
pela circunavegação da África, o texto não explicita tal aspecto do empreendimento luso. A alternativa C também 
está incorreta, pois, ainda que a expansão marítima portuguesa estivesse revestida de um ideal de expansão da fé 
católica, o texto não apresenta o aspecto religioso como o objetivo das viagens de costeamento do continente africano.  

WTSO
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Contrariamente ao indicado na alternativa D, durante 
as viagens de costeamento do continente africano, os 
portugueses se limitaram a estabelecer feitorias na região, 
que serviam para o abastecimento de novas embarcações 
e contribuíram para as trocas mercantis com os povos 
africanos. Por fim, apesar de o texto indicar que os 
portugueses buscassem reinos cristãos que pudessem 
auxiliá-los em eventuais confrontos com os Mouros, 
inimigos da fé cristã, não é possível afirmar que houvesse 
o interesse por parte dos portugueses em firmar pactos 
de proteção mútua com os povos nativos africanos, o que 
invalida a alternativa E.

QUESTÃO 83 

A 14 de julho, populares armados invadiram o 
Arsenal dos Inválidos, à procura de munições e, em 
seguida, invadiram a Bastilha, a antiga fortaleza que 
fora outrora transformada em prisão política. Dentro da 
prisão, estavam, como vimos, apenas sete condenados: 
quatro por roubo, dois nobres por comportamento 
imoral (dentre eles, o célebre Marquês de Sade),  
e outro por assassinato. A intenção inicial dos rebeldes ao 
tomar a Bastilha era se apoderar da pólvora lá armazenada. [...]  
A Queda da Bastilha causou profunda emoção nas províncias 
e acelerou a queda dos prefeitos reais. Organizaram-se 
novas municipalidades e guardas nacionais nas províncias. 
A Queda da Bastilha marcou o início do processo 
revolucionário. 

COGGIOLA, O. Novamente a Revolução Francesa. In: Projeto 
História. São Paulo, n. 47, p. 281-322, ago. 2013.

A Tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, é um marco 
usado pelos historiadores como o início da Revolução 
Francesa, por esse acontecimento constituir a

A. 	 tomada do maior arsenal francês.

B. 	 ocupação da maior prisão francesa.

C. 	 união dos três estados contra o monarca.

D. 	 derrocada simbólica do absolutismo francês.

E. 	 queda do quartel-general do Exército francês.

Alternativa D

Resolução: A Tomada da Bastilha ou Queda da Bastilha é 
considerada o marco inicial da Revolução Francesa, pois 
ela era o maior símbolo do absolutismo francês, haja vista 
que a Bastilha era uma prisão para onde os opositores da 
monarquia eram levados. A Tomada da Bastilha representou 
a queda simbólica do absolutismo real, sendo correta, 
portanto, a alternativa D. A alternativa A está incorreta, pois a 
Bastilha não continha o maior arsenal francês e o texto-base 
não menciona tal fato. A alternativa B está incorreta, pois a 
Bastilha não era a maior prisão francesa, pois, como afirma 
o texto-base, havia nela apenas sete presos. A alternativa C  
se mostra incorreta porque não houve a união dos três 
estados franceses contra a monarquia absolutista francesa. 
Por fim, a alternativa E incorre em erro ao afirmar que a 
Bastilha era o quartel-general do exército francês.

3CYZ

QUESTÃO 84 

Disponível em: <http://daistoria.blogspot.com/2014/>.  
Acesso em: 14 mar. 2018.

As ações do operariado, no início do século XIX, demonstradas 
na imagem, evidenciam a
A. 	 incapacidade da classe operária de articular ações 

eficazes.
B. 	 violência que permeou os diversos movimentos 

proletários.
C. 	 passividade das elites industriais frente às ações 

proletárias.
D. 	 influência profunda da ideologia socialista entre o 

operariado.
E. 	 hostilidade às inovações como forma de exercer 

pressão social.

Alternativa E
Resolução: A imagem revela as ações do movimento operário 
nascente inglês que ganhou grande extensão entre 1811 e 
1817 e que ficou conhecido como Ludismo, em referência a 
Ned Ludd, considerado o líder do movimento, que quebrou,  
a marteladas, os teares da oficina em que trabalhava. 
As ações do movimento ludista de destruir as máquinas 
representavam uma forma de pressão social que deu início 
ao movimento da classe operária, possibilitando-lhe obter 
experiência de luta e forçando os patrões a aceitarem a 
necessidade de diminuir a exploração do trabalhador, o que 
torna correta a alternativa E. A alternativa A está incorreta, 
pois, ao quebrar as máquinas, o movimento criava condições 
para que mais operários pudessem participar das ações de 
contestação da exploração patronal. A alternativa B também 
está incorreta, pois havia movimentos operários, como o 
Cartismo, que adotavam ações consideradas pacíficas. 
Contrariamente ao indicado na alternativa C, muitos 
trabalhadores foram executados por participarem das ações 
contestatórias do movimento operário. Por fim, a alternativa 
D também está incorreta, pois a ideologia socialista só teria 
uma influência marcante sobre o movimento operário a partir 
da segunda metade do século XIX.

D6FM
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QUESTÃO 85 

O projeto que saiu [da constituinte de 1823] levou o nome 
de Mandioca por conta do critério censitário estabelecido para 
o direito de voto. Só poderiam ser eleitores ou candidatos 
a deputado aqueles que tivessem renda anual equivalente 
a 150 alqueires de farinha de mandioca. [...] O pulo do 
gato do projeto da Constituição era o estabelecimento do 
predomínio do Poder Legislativo sobre o Executivo, medida 
que claramente contrariou Pedro I.

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. Brasil: uma biografia. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

De acordo com o trecho anterior, o projeto constitucional da 
mandioca previa uma legislação

A. 	 abolicionista e federalista.

B. 	 democrática e unitarista.

C. 	 elitista e parlamentarista.

D. 	 aristocrática e absolutista.

E. 	 oligarquista e republicana.

Alternativa C

Resolução: O projeto que estava sendo elaborado pela 
Assembleia Constituinte de 1823, durante o Primeiro 
Reinado, como indicado pelo texto, possuía um forte caráter 
liberal, fortalecia o Poder Legislativo e retirava do Imperador 
D. Pedro I a força absoluta da administração pública. Além 
disso, o projeto delegava o direito ao voto para os latifundiários 
detentores de certa quantidade de alqueires de mandioca, 
restringindo a participação no pleito a poucos brasileiros, 
excluindo a maior parte da população. Portanto, o projeto 
elaborado pela Constituinte de 1823 possuía um caráter 
parlamentarista e elitista, o que torna correta a alternativa C.  
A alternativa A está incorreta, pois o projeto não previa 
transformações na estrutura social do país, o que implicava, 
entre outros aspectos, a manutenção da escravidão no Brasil. 
A alternativa B também está incorreta, pois, como indicado 
anteriormente, o projeto não era democrático, visto que 
excluía da participação política grande parte da população 
brasileira. Contrariamente ao indicado na alternativa D,  
o projeto não era absolutista, visto que propunha o predomínio 
do Poder Legislativo sobre o Executivo (monarca). Por fim, 
a alternativa E também está incorreta, pois o projeto não 
propunha a adoção de um modelo de governo republicano, 
mas de uma monarquia constitucional.

QUESTÃO 86 

A lei sancionada incorpora conceitos modernos de 
gestão de resíduos sólidos e se dispõe a trazer novas 
ferramentas à legislação ambiental brasileira. Ressaltam-se 
alguns desses aspectos quais sejam:

[...]

U5BE
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Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos: conjunto de atribuições dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos pela 
minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como pela redução dos impactos causados à 
saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo 
de vida dos produtos, nos termos desta lei.

Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2018.

A lei que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em  
2010, pretende fornecer instrumentos para o enfrentamento 
dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 
decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos 
no Brasil. Um aspecto dessa política apresentado no texto 
anterior é que o(a)

A. 	 fabricante tem a responsabilidade estendida até o 
momento da venda dos produtos ao consumidor final.

B. 	 sociedade é conjuntamente responsabilizada por diminuir 
a geração de resíduos sólidos e por reaproveitá-los.  

C. 	 população pode se isentar da gestão dos rejeitos, e os 
reciclados são de sua responsabilidade exclusivamente.

D. 	 poder público presta o serviço de limpeza urbana e, 
por isso, é dispensado da tarefa de reduzir os impactos 
do lixo.

E. 	 empresa deve prever como o material poderá ser 
devolvido, para, independentemente da sua utilidade, 
ser incinerado.

Alternativa B
Resolução: A Lei nº 12 305 / 10 institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), que pretende reduzir a 
geração de resíduos por meio da prática de hábitos de 
consumo sustentável, o aumento da reciclagem e da 
reutilização dos resíduos sólidos, além da destinação 
ambientalmente adequada dos rejeitos. Essa lei determina a 
responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos, 
conforme diz o texto da questão. Isso significa que toda 
a sociedade – fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes, população e poder público – é responsável 
por minimizar o volume de resíduos e rejeitos, diminuir os 
impactos causados à saúde humana e ao meio ambiente. 
Portanto, está correta a alternativa B. A alternativa A 
está incorreta porque, conforme a lei, o fabricante tem 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos. A empresa é legalmente responsável pelo destino 
dos produtos após a entrega aos clientes e o impacto que 
aqueles produzem no meio ambiente. A alternativa C está 
incorreta, pois a responsabilidade da gestão dos rejeitos e 
do seu reaproveitamento também é atribuída à população. 
A alternativa D está incorreta porque a prevista redução dos 
impactos do lixo na saúde e na qualidade ambiental cabe 
inclusive ao poder público. A alternativa E está incorreta, pois 
a lei determina a reutilização dos resíduos sólidos que têm 
valor econômico e podem ser reciclados ou reaproveitados, 
isso é, nem tudo será incinerado.
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QUESTÃO 87 
Segundo o IBGE, as cidades médias apresentam o maior 

crescimento no Brasil. Essa expansão está diretamente 
relacionada ao processo de desconcentração da atividade 
produtiva.

Esse fenômeno ocorre em âmbito nacional, resultando no(a)

 A convergência dos fluxos migratórios para as cidades com 
menos de 50 000 habitantes no interior do país.

 B diminuição da importância comercial e, também, político- 
-administrativa das metrópoles tradicionais.

 C fim dos fluxos migratórios em direção aos centros 
tradicionais metropolitanos do Sudeste.

 D mudança do eixo econômico para regiões conhecidas 
anteriormente como áreas de fronteira agrícola.

 E redução relativa das desigualdades econômico- 
-demográficas regionais.

Alternativa E
Resolução: O ritmo de crescimento populacional das 
cidades médias brasileiras, a partir de 1980, ultrapassou o 
dos grandes centros urbanos. A redução da disparidade entre 
as grandes metrópoles e o restante do Brasil correspondeu a 
mais da metade da queda total da desigualdade. O declínio 
dessa disparidade é, portanto, relativo – e não absoluto – 
ao menor ritmo de crescimento das regiões metropolitanas.  
Logo, está correta a alternativa E. A alternativa A está 
incorreta porque, para o IBGE, a cidade média é aquela 
que possui população entre 100 000 e 500 000 habitantes. 
A alternativa B está incorreta, pois as metrópoles continuam 
a ter grande importância no cenário nacional. A alternativa C  
está incorreta porque os fluxos migratórios em direção às 
metrópoles do Sudeste continuam a acontecer em ritmo 
menos intenso. A alternativa D está incorreta, pois o eixo 
econômico do Brasil permanece sendo o Sudeste-Sul.

QUESTÃO 88 
O núcleo de uma visão estatista do Brasil se concentrava 

nos membros vitalícios do Conselho de Estado. Na imagem de 
José Murilo de Carvalho (historiador), para os conselheiros do 
Império o Brasil era como um sistema heliocêntrico, dominado 
pelo sol do Estado, em torno do qual giravam os grandes 
planetas do que chamavam as classes conservadoras e, 
muito longe, a miríade de estrelas da grande massa do povo.

FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2006. p. 104.

O parlamentarismo adotado no Brasil no Segundo Reinado 
(1840-1889), comumente chamado de “às avessas”, confirma 
a analogia apresentada no texto, pois

A. 	 facultava ao Poder Moderador o direito de nomear o 
primeiro-ministro antes das eleições.

B. 	 outorgava aos conselheiros de Estado o papel de 
árbitros entre os deputados e o Imperador.

C. 	 atribuía à Câmara e ao Senado a definição do sistema 
eleitoral e a convocação de eleições.

EEN3
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D. 	 previa a nomeação dos membros do Conselho 
de Ministros pelo partido com maior número de 
deputados eleitos.

E. 	 concedia à Câmara dos Deputados o poder de aprovar 
ou vetar medidas do primeiro-ministro.

Alternativa A
Resolução: Em 1847, D. Pedro II organizou a política brasileira 
sob a orientação parlamentarista, com a criação do cargo de 
presidente do Conselho de Ministros, que deveria cumprir 
a função de primeiro-ministro na estrutura administrativa 
do Brasil. Entretanto, no caso brasileiro, diferentemente do 
inglês, o imperador assumia o protagonismo político (como o 
Sol na analogia apresentada pelo texto), visto que o primeiro- 
-ministro, escolhido pelo próprio imperador, antes mesmo 
das eleições, se encontrava subordinado à autoridade do 
Poder Moderador, controlado por D. Pedro II, o que torna 
correta a alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois o 
parlamento e o Conselho de Ministros, durante o Segundo 
Reinado, eram subordinados ao imperador. A alternativa C 
também está incorreta, pois eram os ministros do conselho 
que comandavam o processo eleitoral, e não a câmara e 
o senado. Contrariamente ao indicado na alternativa D, 
a nomeação dos membros do Conselho de Ministros era 
uma atribuição do primeiro-ministro, presidente do conselho 
indicado pelo imperador. Por fim, a alternativa E também 
está incorreta, pois o primeiro-ministro estava subordinado 
apenas ao imperador, que podia interferir nas decisões do 
Conselho de Ministros.

QUESTÃO 89 

A ação da massa polar

OCEANO
ATLÂNTICO

0 600 km

O mapa apresenta a atuação da massa Polar atlântica no 
Brasil durante o inverno. Uma consequência do avanço 
dessa massa de ar no território nacional nessa época do 
ano é a ocorrência de

A. 	chuvas convectivas no interior da região Sul.

B. 	chuvas frontais no litoral oriental do Nordeste.

C. 	geadas intensas no norte de Minas Gerais.

D. 	nevoeiros no Sertão nordestino.

E. 	temperaturas elevadas no Norte do país.

GBAL
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Alternativa B
Resolução: A massa Polar atlântica (mPa) tem origem no Oceano Atlântico Sul, próximo à Patagônia. Seus efeitos ao atingir o 
Brasil no inverno são chuvas frontais no litoral leste do Nordeste ao se encontrar com a massa Tropical atlântica (mTa), ondas 
de frio no Centro-Sul com ocorrência de geada e neve na região Sul, e friagem na Amazônia ocidental. Portanto, está correta a 
alternativa B. A alternativa A está incorreta porque as chuvas convectivas se formam pela convergência do ar úmido por causa 
da superfície aquecida principalmente no verão, dando origem a nuvens de grande desenvolvimento vertical chamadas de 
cumulunimbus. A alternativa C está incorreta, pois as geadas – formação de cristais de gelo sobre a superfície – dependem de 
superfícies muito frias com temperatura em torno do ponto de congelamento, o que não ocorre na região semiárida. A alternativa D 
está incorreta porque nevoeiros, gotículas de água ou cristais de gelo que permanecem suspensas acima da superfície diminuindo 
a visibilidade, necessitam de umidade no ar para acontecerem e o Sertão semiárido é caracterizado por baixa umidade do ar.  
A alternativa E está incorreta porque a mPa é capaz de diminuir a temperatura na região oeste da Amazônia, o que é conhecido 
como friagem.

QUESTÃO 90 
Dos prelos da Impressão Régia saiu o primeiro periódico brasileiro: a Gazeta do Rio de Janeiro [...]. Seria, pois, o veículo 

certo para divulgar os feitos da monarquia [...]. Mas nem todos ficavam agradados com o periódico. “Gasta-se tão boa qualidade 
de papel em imprimir tão ruim matéria, que melhor se empregaria se fosse usado para embrulhar manteiga”, era queixa de 
Hipólito José da Costa Pereira.

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

Como pode-se perceber no trecho anterior, a Gazeta do Rio de Janeiro, fundada em 1808, não era uma unanimidade entre 
os brasileiros. A queixa de Hipólito José da Costa recaía sobre o(a)

A. 	 oficialismo do conteúdo das notícias veiculadas pelo periódico.

B. 	 inutilidade de um jornal para a sociedade analfabeta brasileira.

C. 	 influência católica sobre as notícias propagadas pelo periódico.

D. 	 silêncio do jornal quanto à covardia da fuga do rei para o Brasil.

E. 	 situação de submissão do Brasil a Portugal reforçada pelo jornal. 

Alternativa A
Resolução: Para consolidar a transformação da Colônia em sede da metrópole, foi produzido uma quantidade enorme de 
documentos, como decisões, legislação, papéis diplomáticos e todos os atos das repartições do real serviço, que precisa ser 
publicada. Entretanto, as oficinas tipográficas eram proibidas na Colônia. Assim, foi criada a Impressão Régia, em 13 de maio 
de 1808, da qual saiu o primeiro periódico brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. Como indicado no texto, o periódico era um 
produto de um órgão do governo e desempenhava um papel de “propaganda do Estado”, divulgando os feitos da monarquia. 
Portanto, a queixa de Hipólito José da Costa Pereira recaía sobre esse oficialismo do conteúdo das notícias divulgadas pelo 
periódico, visto que se originava do próprio governo, o que torna correta a alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois, 
ainda que grande parte da população brasileira fosse de fato analfabeta, a crítica de Hipólito não estava pautada nesse 
aspecto. A alternativa C também está incorreta, pois, ainda que a monarquia estivesse fortemente ligada à religião católica, 
não é possível, a partir do texto, afirmar que a Igreja Católica exercesse algum tipo de influência sobre as publicações. O texto 
não revela nenhuma associação entre a queixa de Hipólito e a fuga da Corte portuguesa para o Brasil, o que torna incorreta 
a alternativa D. Por fim, a alternativa E também está incorreta, pois não há no texto uma crítica ao periódico Gazeta do Rio 
de Janeiro, enquanto instrumento que reforçava a dependência do Brasil em relação a Portugal.
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