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1.o DIA
CADERNO

1

AZUL

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 01 a 90 e a Proposta de Redação, dispostas
da seguinte maneira:
a) questões de número 01 a 45, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
b) Proposta de Redação;
c) questões de número 46 a 90, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
ATENÇÃO: as questões de 01 a 05 são relativas à língua estrangeira. Você deverá responder apenas às questões
relativas à língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida no ato de sua inscrição.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as
instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência,
comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para estas provas é de cinco horas e trinta minutos.
5. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
6. Somente serão corrigidas as redações transcritas na FOLHA DE REDAÇÃO.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o
CARTÃO-RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO.
8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e poderá levar
seu CADERNO DE QUESTÕES ao deixar em definitivo a sala de prova nos 30 minutos que antecedem o término
das provas.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

But as Arquiett was awaiting trial, DEA Special
Agent Timothy Sinnigen used information taken from

Questões de 01 a 45

her cellphone and created a fake Facebook page. He
then used this fake account to gather information

Questões de 01 a 05 (opção inglês)

about an alleged drug ring.
In 2013 Arquiett sued the agency, claiming the

QUESTÃO 01

page endangered her well being as it “initiate(d)

Feds Settle Over Fake Facebook

contact with dangerous individuals,” such as sending

Profile Used in Drug Case

a friend request to a fugitive, and made it appear as if
she was cooperating with a federal investigation.

A DEA agent created a fake Facebook profile in a
woman’s name using the contents from her seized

Disponível em: www.newsweek.com/feds-settle-over-fakefacebook-profile-used-drug-case.

cellphone.

The Justice Department reached a $134,000
settlement with a woman in upstate New York on
Tuesday after the Drug Enforcement Administration
used information from her cellphone to create a fake
Facebook page in her name in an attempt to nab an
alleged drug ring.
Sondra

processar o Departamento de Justiça dos Estados
Unidos, porque
 discordava da sentença dada pelo juiz, após seu
julgamento.
 precisava chamar a atenção da mídia, depois da
prisão domiciliar.

The settlement comes more than a year after the
woman,

De acordo com o texto, Sondra Arquiett decidiu

Arquiett,

sued

the

Justice

Department saying the DEA had caused “fear and
great emotional distress” by creating the fake
account. The government initially defended the
agency, saying that Arquiett implicitly consented to
the page by “granting access to the information

 sentia-se em situação de risco, depois das ações
de um agente do DEA.
 considerava impróprias as informações usadas
pelo DEA, após sua prisão.
 passou seis semanas em uma prisão, apesar de
ser inocente.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

stored in her cellphone and by consenting to the use
of that information to aid in…ongoing criminal
investigations.” But as the case attracted widespread
media attention over privacy concerns, the Justice
Department decided to review the case.
The drama began in 2010 when the authorities
arrested Arquiett and seized her cellphone as part of
a drug bust. Arquiett later pleaded guilty to a
conspiracy to distribute cocaine, and a judge
eventually sentenced her six weeks of time already
served, in addition to a period of home detention and
five years probation.
LC – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul
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QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

BOGOF is used as a noun as in ‘There are some

Observe o cartum.

great bogofs on at the supermarket’ or an adjective,
Reasons to sleep
through your alarm

usually with a word such as ‘offer’ or ‘deal’ — ‘there
are some great bogof offers in store’.
When you combine the first letters of the words
in a phrase or the name of an organisation, you have

______________________ _______________________
1. I was having a really

an acronym. Acronyms are spoken as a word so NATO

good dream.

(North Atlantic Treaty Organisation) is not pronounced

2. Still so sleepy!

N-A-T-O. We say NATO. Bogof, when said out loud, is

3. It’s not even daylight

quite comical for a native speaker, as it sounds like an

Reasons not to sleep
through your alarm

1. I don’t want to be
late for work.

yet.

insult, ‘Bog off!’ meaning go away, leave me alone,

4. ____________________

slightly childish and a little old-fashioned.

5. I’ve just got comfortable.

BOGOF is the best-known of the supermarket
marketing strategies. The concept was first imported

6. It’s cold out there but
warm in bed.

from the USA during the 1970s recession, when food

www.systemcomic.com (adaptado).

prices were very high. It came back into fashion in the
late 1990s, led by big supermarket chains trying to
gain a competitive advantage over each other.

A alternativa que completa corretamente a lacuna do

Consumers were attracted by the idea that they could

número 4 do cartum, sem prejuízo de sentido, é

get something for nothing. Who could possibly say

 It’s too hot in here.

‘no’?

 I don’t want to be tired all day.

Disponível em: www.bbc.co.uk (adaptado).

 Otherwise, I’ll miss the bus.
 I’m quite hungry.

Considerando-se as informações do texto, a expres-

 Breakfast smells good.

são “bogof” é usada para

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 anunciar mercadorias em promoção.
 pedir para uma pessoa se retirar.
 comprar produtos fora de moda.
 indicar recessão na economia.
 chamar alguém em voz alta.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Finally, Aisha finished with her customer and
Free Cone Day 2017, create some buzz

asked what colour Ifemelu wanted for her hair
attachments.
“Colour four.”
“Not good colour,” Aisha said promptly.
“That’s what I use.”
“It look dirty. You don’t want colour one?”
“Colour one is too black, it looks fake,” Ifemelu

Disponível em:
www.haagendazs.us/freeconeday.buzz/https://www.usatoday.com.

said, loosening her headwrap. “Sometimes I use
colour two, but colour four is closest to my natural
colour.”

This year, Hagen-Dazz® is dedicating Free Cone
Day to some of our hardest workers – the honey bees.
So, this May 9th, we won’t just be giving away free ice
cream, we’ll be giving our flying friends some much

[...]
She touched Ifemelu’s hair. “Why you don’t have
relaxer?”
“I Iike my hair the way God made it.”
“But how you comb it? Hard to comb,” Aisha said.

needed recognition – and we’re inviting our fans to
join us. In exchange for the free treat, Hagen-Dazz®

Ifemelu had brought her own comb. She gently

hopes “guests will pay it forward by planting

combed her hair, dense, soft and tightly coiled, until it

wildflowers native to their region to help keep bees

framed her head like a halo. “It’s not hard to comb if

buzzing,” the company said in a news release.

you moisturize it properly,” she said, slipping into the
coaxing tone of the proselytizer that she used

Relacionando-se figura e texto, percebe-se que o
objetivo dessa promoção da Hagen-Dazz® é
 mais uma vez homenagear funcionários que se
destacaram durante o ano.

whenever she was trying to convince other black
women about the merits of wearing their hair natural.
Aisha snorted; she clearly could not understand why
anybody would choose to suifer through combing
natural hair, instead of simply relaxing it. She

 incrementar o plantio de flores silvestres que
atraiam abelhas.

sectioned out Ifemelu’s hair, plucked a little
attachment from the pile on the table and began deftly

 atrair consumidores que sugiram novos sabores
de sorvete.

to twist.
ADICHIE. C. Americanah: A novel. New York: Anchor Books.

 trocar cones de sorvete por mudas de plantas.
 evitar a disseminação de abelhas pela região.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A passagem do romance da escritora nigeriana traz
um diálogo entre duas mulheres negras: a cabeleireira, Aisha, e a cliente, Ifemelu. O posicionamento
da cliente é sustentado por argumentos que
 reforçam um padrão de beleza.
 retratam um conflito de gerações.
 revelam uma atitude de resistência.
 demonstram uma postura de imaturidade.
 evidenciam uma mudança de comportamento.

LC – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul
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Questões de 01 a 05 (opção espanhol)
NSTRUCCIÓN: Responda a las cuestiones 01 a 03
de acuerdo con el texto 1.

TEXTO 1

QUESTÃO 02

En “...alarga la vida?...”, la palabra opuesta a la
subrayada es
 acorta.
 acrecenta.
 alegra.
 respeta.
 cambía.

QUESTÃO 03

En el último cuadro de la tira, aparece la palabra
jubilación, que significa:
 hacer una fiesta muy animada.
 dejar de trabajar a causa de la edad.
 conmemorar la llegada de la edad.
 dejar de usar algo porque ya no vale.
 estar lleno de júbilo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(El Clarín, 2 jul. 2000.)

QUESTÃO 01

En “...vamos a pagarles...”, el pronombre se refiere
 a nosotros.
 a la jubilación.
 a la gente de los países ricos.
 a la vida más larga.
 al genoma humano.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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INSTRUCCIÓN: Responda a las cuestiones 04 y 05 de

QUESTÃO 05

acuerdo con el texto 2.

De acuerdo con el texto 2, indique V (verdadero) o F
(falso).

TEXTO 2

(

) El amor entre los dos era muy intenso – por eso
tanto sufrimiento.

(

) La presencia de la amiga trae una fuerte
esperanza de la vuelta del amado.

(

) No existe una verdad absoluta sobre el amor
entre los dos.

La secuencia correcta de las respuestas es:
 F, V, F
 V, F, V
 F, F, V
 F, V, V
 V, V, F
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Maitena, Mujeres Alteradas.

QUESTÃO 04

La afirmación que no está de acuerdo con el texto es:
 La expresión “te llamo” para la mujer es lo mismo
que decir “nunca más”.
 La mujer está insegura en cuanto a su amor.
 El miedo de la mujer es de no ver más a su
amado.
 La amiga no comprende el porqué de tanta
inseguridad.
 La mujer se muestra muy insegura en cuanto al
amor de su amado.

LC – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul

7

ALUNO_ENEM_PROVA1_AZUL_19_6_ALICE_2022 02/06/2022 16:59 Página 8

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

 Num café, Edgar Degas

Questões de 06 a 45
QUESTÃO 06

O pintor olha, com o rosto ligeiramente voltado e
a cabeça inclinada para o ombro. Fixa um ponto
invisível, mas que nós, espectadores, podemos
determinar facilmente, pois que esse ponto somos
nós mesmos: o nosso corpo, o nosso rosto, os nossos
olhos. O espetáculo que ele observa é, portanto, duas
vezes invisível, pois não está representado no espaço
do quadro e se situa precisamente nesse ponto cego,
nesse esconderijo essencial em que o nosso olhar se
subtrai a nós mesmos no momento em que olhamos.
(...)
FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas.
Trad. Antônio Ramos Rosa.

 As ligações perigosas, René Magritte

Assinale, entre as obras reproduzidas nas alternativas
seguintes, aquela que é descrita no texto acima.
 Rei Carlos I da Inglaterra, Anthony van Dyck

 As meninas, Diego Velázquez
 O casal Arnolfini, Jan van Eyck

8
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 a condição familiar faz com que o garoto construa

QUESTÃO 07

(...)

uma perspectiva mais realista sobre as condições

Como fui levando não sei lhe explicar

em que está inserto.
 o envolvimento do menino com atividades suspei-

Fui assim levando ele a me levar
E na sua meninice, ele um dia me disse

tas não explícitas relaciona-se com a tentativa de

Que chegava lá

ascensão e identificação social, mas isso acarreta

(...)

a morte noticiada no jornal.
 o guri mantém atividades ilegais para oferecer à

Chega suado e veloz do batente
Traz sempre um presente para me encabular

mãe uma identidade social, porém ela não se
sente orgulhosa do filho.

Tanta corrente de ouro, seu moço
Que haja pescoço para enfiar

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro
Chave, caderneta, terço e patuá
Um lenço e uma penca de documentos
Pra finalmente eu me identificar
(...)
É o meu guri e ele chega
Chega estampado, manchete, retrato
Com venda nos olhos, legenda e as iniciais
Eu não entendo essa gente, seu moço
Fazendo alvoroço demais
O guri no mato, acho que tá rindo
Acho que tá lindo de papo pro ar
Desde o começo eu não disse, seu moço!
Ele disse que chegava lá
BUARQUE, Chico. “O meu guri”.

Na canção de Chico Buarque, o eu lírico, uma mulher,
fala a um interlocutor (seu moço) sobre o filho a quem
chama de guri. O processo pelo qual passa o guri nas
estrofes revela que
 a predicação nominal expressa descrição dinâmica da personagem guri, pois suas ações são
voltadas para a busca de identidade e ascensão
social.
 embora não protagonize a canção, o menino tem
papel ativo no processo de mudança: condição
miserável, delinquência e morte violenta.
LC – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul
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QUESTÃO 08

Disponível em: http://www.samgraysociety.org/sgray/fist.html.

Disponível em:
http://www.ninersnation.com/2016/9/11/12879916/marcus-petersnational-anthem-protest-chiefs-lock-arms.

As mãos são ferramentas importantes no ato
comunicativo; é por meio delas que gestos são
realizados

para

estimular

o

canal

visual

do

interlocutor e reforçar as ideias veiculadas pelo
discurso. Alguns gestos se tornam emblemáticos,
uma vez que assumem a posição de símbolos
culturais, como os representados nas imagens
anteriores. Analisando-os, podemos concluir que
 os punhos em riste são signos associados ao
radicalismo político e ao desejo solidário de
manutenção do equilíbrio ecológico.
 as mãos para cima claramente representam a luta
dos participantes de movimentos sociais que
visam exclusivamente à ruptura da ordem social.
Disponível em: http://www.africanamerica.org/topic/nelsonmandela-memorials-militancy-and-the-anc-moveme.

 os punhos em riste são gestos que objetivam
preencher as lacunas comunicativas e não devem
ser utilizados em uma democracia, pois representam movimentos políticos ditatoriais.
 o punho cerrado é um símbolo que remonta à
antiguidade e representa a resistência em face de
violência, unidade, força ou desafio – utilizado
produtivamente no decorrer da história em vários
movimentos sociais.
 o punho cerrado é um símbolo pouco produtivo
socialmente, pois ficou restrito a alguns movimentos sociais, principalmente ligados à defesa

Disponível em: http://www.notsorryfeminism.com/2016/05/mailtime.html.
10
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 sensação de prostração do enunciador diante da

QUESTÃO 09

Canção do afogado

opressão que, entretanto, não tolhe suas tentativas de libertação.

Esta corda de ferro

 resistência contra a opressão sofrida pelo eu

me aperta a cabeça

poemático, que se sente capaz de salvar a si mesmo.
 ruptura com a opressão, pois, apesar de sentir-se

não deixa meus braços
se erguerem no ar.

preso externamente, o indivíduo está otimista.

E o mar me rodeia,

 conflito de interesse, pois o indivíduo tanto pede

afoga meus olhos. (...)

ajuda diante do sofrimento quanto se resigna
sem invocação.

Algas flutuam
por entre os cabelos,
QUESTÃO 10

meus lábios de sangue

Não há dúvida que as línguas se aumentam e

palpitam na sombra
e a voz esmagada

alteram com o tempo e as necessidades dos usos e

não pode fugir.

costumes. Querer que a nossa pare no século de
quinhentos é um erro igual ao de afirmar que a sua

Maninha me salve

transplantação para a América não lhe inseriu

não posso falar!

riquezas novas. A este respeito a influência do povo é
decisiva. Há, portanto, certos modos de dizer,

E a rosa liberta

locuções novas, que de força entram no domínio do

a inefável rosa,

estilo e ganham direito de cidade.

vai longe, vai longe.

ASSIS, Machado de.

Um gesto é inútil,
meu grito e meu pranto

De acordo com o texto, considera-se que a carac-

inúteis também...

terística das línguas é
 a evolução.

Maninha me salve

 a estagnação.

que eu vou naufragar!

 o intercâmbio.
 a transplantação.

PAES, José Paulo. Poesia Completa – Disponível em:

 a reprodução.

https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe/trecho.php?codi
go=12662. Acesso em: 30 mar 2018.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

No poema acima ocorre a utilização de recursos
expressivos para destacar esteticamente a intensa
angústia do eu lírico. Nesse sentido, a carga dramática
do poema indica a existência de
 opressão, verificada nas variadas passagens em
que se notam dores do sujeito lírico e a busca pela
reversão de tal adversidade.
LC – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul
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 sociocultural brasileiro, pois a expressão era

QUESTÃO 11

utilizada, de forma depreciativa, pelos sonega-

O quinto dos infernos

dores brasileiros para se referirem aos navios que

Pouca gente sabe, mas a expressão “o quinto dos
infernos”, usada quando alguém quer mandar uma
pessoa para longe ou se referir a um lugar remoto,
começou a ser usada em Portugal para se referir ao
Brasil. Sua origem é o imposto de 20% (ou a quinta
parte) do peso do ouro, cobrado no século XVIII das
cidades mineradoras do Brasil Colônia. Para evitar as

os transportavam para o degredo.
 econômico, pois tem sua origem no imposto de
20% (ou a quinta parte) do peso do ouro nacional,
cobrado durante o século XVIII pela Coroa
portuguesa.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

constantes sonegações, a Coroa portuguesa decidiu,
em 1750, retirar o quinto diretamente nas casas de
fundição. A riqueza obtida pelo recolhimento do imposto era levada para Portugal em navios que ficaram
conhecidos como “naus dos quintos”. Por isso,
mandar alguém para os “quintos” na época significava
mandar essa pessoa (muitas vezes banida) para esse
lugar tão longínquo e desconhecido que era o Brasil.
MOIOLI, Julia. Disponível em:
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventurashistoria/quintoinfernos-433526.shtml.

Algumas expressões idiomáticas têm suas origens em
contextos históricos e socioculturais frequentemente
ignorados pelos falantes. É o caso de “quinto dos
infernos”, cuja origem, de acordo com o texto,
associa-se ao contexto
 econômico do Brasil Colônia, pois era a expressão
utilizada para designar, de forma depreciativa, o
destino do dinheiro português investido nas
Grandes Navegações.
 cultural da metrópole, durante o processo de colonização do Brasil, uma vez que os navios utilizados
para a expansão marítima eram organizados em
grupos de cinco, ou seja, “o quinto”.
 prisional da metrópole, pois os banidos de Portugal eram enviados ao Brasil, como forma de
punição, nos “quintos” – embarcações responsáveis pela comunicação colônia-metrópole.

12
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

As revoluções políticas iniciam-se com um

O esporte, dirigido por equipes e profissionais

sentimento crescente, com frequência restrito a um

instrumentalizados

segmento da comunidade política, de que as institui-

adequados a cada faixa etária, é uma ferramenta

ções existentes deixaram de responder adequada-

lúdica e cognitiva de transformação e emancipação,

mente aos problemas postos por um meio que

já que sua prática proporciona aos seus usuários a

ajudaram em parte a criar. De forma muito

construção do reconhecimento de si próprio como

semelhante, as revoluções científicas iniciam-se com

sujeito histórico, levando a criança e o adolescente a

um sentimento crescente, também seguidamente

um processo de concepção do autoconceito e da

restrito a uma pequena subdivisão da comunidade

identificação de suas capacidades e potencialidades.

científica, de que o paradigma existente deixou de

Esta dinâmica, que permite que crianças e adolescentes

funcionar adequadamente na exploração de um

façam construções significativas, como o reconheci-

aspecto da natureza, cuja exploração fora anterior-

mento próprio e coletivo de esforços e conquistas, pro-

mente dirigida pelo paradigma. Tanto no desenvol-

porcionando caminhos para a emancipação do sujeito

vimento político como no científico, o sentimento de

e do grupo social, também contribui para o fortale-

funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é

cimento da construção de sua identidade histórica.

um pré-requisito para a revolução.

ABI-EÇAB, Alice. A função social do esporte na construção
identitária dos sujeitos. 62 SERV. SOC. VER., Londrina. V. 19, N. 2,
pp. 45-62, jan/jul. 2017.

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Trad.
Beatriz V. Boeira e Nelson Boeira. 1.a ed. São Paulo: Perspectiva,
2011, p. 126.

A analogia consiste em uma estratégia argumentativa
em que, por meio de elementos comparativos, buscase fundamentar a tese defendida. Desse modo, o
autor vale-se da analogia para defender a tese de que
 a revolução, tanto a científica quanto a política,
surge da necessidade de novas leis que satisfaçam novas exigências.
 a revolução política como a científica nascem de
novos problemas a princípio alheios à comunidade científica especializada.
 o paradigma revolucionário que norteia a comunidade científica, diferentemente do da comunidade
política, mostra-se defeituoso, o que leva à crise.
 tanto a comunidade científica quanto a política
desenvolvem métodos revolucionários para que
sejam solucionados problemas futuros.
 o mecanismo necessário para a revolução está na
nova postura crítica de determinado segmento da
comunidade científica.

por

métodos

interventivos

O esporte consta como direito fundamental da criança
e do adolescente, assegurado pelo ECA. Além dos
benefícios físicos, como aumento de força e agilidade,
segundo o texto, a prática esportiva também é
fundamental para a construção do indivíduo, pois
 permite que o sujeito faça construções sociais
significativas, emancipando-se do grupo social.
 possibilita a emancipação do sujeito e do grupo
social a que ele pertence, por meio do reconhecimento do esforço próprio e coletivo.
 origina um processo de concepção do autoconceito da criança e do adolescente por meio de
vitórias adequadas na escola.
 desenvolve a psicomotricidade, que apoia a
criança e o adolescente na construção de uma
autoimagem que os torne sujeitos históricos.
 cria uma ferramenta de transformação e emancipação, uma vez que estimula a disciplina e é
uma potencial profissão.

LC – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul
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QUESTÃO 14

Imagem 4

Imagem 1

Imagem 2
SILVEIRA, Regina.

Com relação ao repertório da artista, é possível
afirmar que ela lida com imagens de natureza
 inconsciente, recorrendo ao acaso até que se chegue ao resultado que interessa à sua investigação.
 artística, pois opera nesse meio restrito que é a
arte, que se remete a si própria o tempo todo.
 campestre, pois, embora os centros urbanos se
tenham desenvolvido, a arte opera em várias
instâncias e aborda circunstâncias diversas.
 não figurativa, sendo evidente que sua investiImagem 3

gação aborda os sentidos da percepção em relação não ao que se presencia, mas ao que se intui.
 quotidiana, manipulando inúmeras vezes imagens
fotográficas encontradas em revistas e na internet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 o dinamismo cultural é responsável pelo uso de

QUESTÃO 15

A evolução da sociedade nas últimas décadas tem
sido tão vertiginosa em todos os setores, que se torna
(...) um desafio acompanhá-la (...). Mas não
acompanhar esse ritmo significa ficar de fora,

novas palavras e, ao mesmo tempo, pelo abandono de outras.
 as transformações sofridas pela linguagem sempre refletem os avanços tecnológicos.

desconhecer as informações mais recentes.
Isso provoca uma corrida ansiosa em direção a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

tudo o que é novo, tudo que evolui, tudo que muda.
(...)
A língua, espelho da cultura, reflete essa busca
frenética de novidade, evoluindo rapidamente,
introduzindo novos termos, logo aceitos. (...)
São eles os neologismos, termo que significa

nova palavra (...) Estão os neologismos ligados a
todas as inovações nos diversos ramos de atividade
humana, seja na arte, técnica, ciência, política ou
economia. (...)
Surgem ainda palavras como resultado de uma
necessidade de expressão pessoal: são os neologismos criados pelos poetas, escritores, cronistas e
humoristas.
(...)
À medida que a cultura se desenvolve, o
vocabulário evolui, incorpora novos termos e joga
fora outros correspondentes (...). Os vocábulos que os
designavam perdem sua razão de ser, se arcaízam.
Arcaísmo vem do grego arkaikós, fora de uso, arcaico.
CARVALHO, Nelly. O que é o Neologismo.

De acordo com o texto, pode-se concluir que
 os neologismos criados pelos literatos, por não
atenderem às necessidades da vida prática, deixam de ser incorporados ao vocabulário dos
demais falantes.
 os arcaísmos decorrem do desinteresse em utilizar palavras eruditas que apresentem correspondentes na linguagem informal.
 o ritmo acelerado das mudanças causa ansiedade
naqueles que se veem incapazes de assimilar as
inovações.
LC – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

As últimas pessoas a ver Ossip Mandelstam, o

Obra aberta

poeta russo que morre num campo de concentração
(para José Joffily Filho)

na época de Stálin, lembram-se dele diante de uma
fogueira, na Sibéria, em meio à desolação, rodeado

Quando eu era criancinha

por um grupo de prisioneiros, a quem fala de

O anjo bom me protegia

Virgílio*. Evoca a leitura de Virgílio, e essa é a última

Contra os golpes de ar.

imagem do poeta. A cena reforça a ideia de que há

Como conviver agora com

alguma coisa que deve ser preservada, alguma coisa

Os golpes? Militar?

que a leitura acumulou como experiência social. Não

BRITO, Antônio Carlos de (Cacaso). Disponível em:
https://wp.ufpel.edu.br/aulusmm/2016/03/20/cacasoantoniocarlos-de-brito/. Acesso em: 30 mar. 2018.

se trataria de exibição de cultura, mas, ao contrário,
de cultura como resto, como ruína, como exemplo
extremo do desprovimento. (...) A leitura se opõe a
um mundo hostil, como os restos ou lembranças de

O mineiro Antônio Carlos de Brito, Cacaso (1944-

outra vida.

1987), tornou-se um ícone da chamada Poesia Mar-

PIGLIA, Ricardo. O último leitor. São Paulo: Cia. das Letras, 2006.

ginal, que impactou a cultura brasileira, submetida à
repressão do governo militar na década de 1970. No

*Virgílio: poeta latino, viveu em Roma no século I a. C. É um dos
maiores clássicos da literatura ocidental.

texto, após “golpes de ar”, repete-se a palavra golpes,
agora relacionada ao momento político daquela

No texto acima, a leitura é principalmente considerada como uma forma de

época. No entanto, o adjetivo previsível militares não
foi registrado porque houve
 atitude de resistência ao poder instituído, já que

 enriquecimento cultural.

militar passa a significar lutar ativamente em

 veleidade pessoal.

favor de uma causa.

 compaixão entre os homens.

 violação de concordância por motivação poética,

 resistência à opressão.

para causar um efeito de estranhamento no leitor.

 afirmação de superioridade.

 manifestação de medo do eu lírico, como se

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

vacilasse diante da dificuldade de exprimir-se durante a repressão militar.
 valorização do substantivo militar, que, enfaticamente, aparece isolado, finalizando o texto com
um questionamento.
 sugestão de ruptura, desunião do povo que não
consegue opor-se a um Estado em que não há
garantia das liberdades individuais.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 18

Texto 1
Amor é um fogo que arde sem se ver,
é ferida que dói, e não se sente;
é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer.
É um não querer mais que bem querer;
é um andar solitário entre a gente;
é nunca contentar-se de contente;
é um cuidar que ganha em se perder.
(...)

CAMÕES, Luís de. Sonetos de Camões. Cotia (São Paulo): Ateliê Editorial, 1998, p. 49.

Texto 2

RUAS, Carlos. Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-zu1o1L0JBYE/TebJq58sQ4I/AAAAAAAAACE/U8qQ0Y7fiFU/s1600/294.jpg. Acesso em: 30 mar 2018.

Os dois textos apresentados, apesar de pertencerem a gêneros distintos, buscam elaborar sua própria definição
sobre um tema costumeiramente abordado, o amor. Partindo de tal pressuposto, esse sentimento é concebido
a partir de
 sua utilidade questionável.
 seu caráter contraditório.
 sua definição precisa.
 seu desenvolvimento previsível.
 sua constituição imutável.
LC – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul
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 descompromissada, pois ignora as carências de

QUESTÃO 19

Diamantina e rejeita a utilidade de um serviço
Sexta-feira, 15 de março

como o oferecido pelo sistema dos correios.

Hoje houve uma grande festa na nossa linda
Diamantina. Inauguraram a administração dos correios com muitos fogos, muitos empregados, numa
casa muito grande de Seu Antoninho Marcelo. A Rua
do Bonfim ficou cheia.

 crítica, pois analisa as necessidades de Diamantina e percebe que há serviços públicos mais
urgentes que a instalação de agência dos correios.
 arbitrária, já que, de maneira desprovida de
embasamento lógico, discorda da eficiência da
administração pública de Diamantina.

Se me dessem a Diamantina para dirigir, a última
coisa que eu poria aqui seria repartição de correio.

__________________________________________________

Não posso compreender como um serviço que Seu
Cláudio, aleijado, que precisava ser carregado por um
preto e posto em cima do cavalo, fazia tão bem,
levando na garupa o saco de cartas e jornais, precisa
agora de uma repartição tão aparatosa, com tanto
homem dentro. Meu pai diz que tudo é política, só
para dar empregos. Mas não seria melhor que em vez
de administração de correios eles pusessem luz nas
ruas para a gente, nas noites escuras, não estar
andando devagar com medo de cair em cima de uma
vaca? E encanar a água? Isso também não seria mais
útil? Sem carta ninguém morre, mas a água do Pau
de Fruta, que corre descoberta, tem matado tanta
gente que podia estar viva. Diz que a febre tifo vem
da água. Tudo isso melhoraria muito mais a cidade do
que repartição de correio.
MORLEY, Helena. Minha Vida de Menina. 1.a ed. São Paulo:
Companhia de Bolso, 2016, p. 228.

Ao escrever seu diário, Helena Morley dedica-se, com
grande sensibilidade, à compreensão do mundo a sua
volta. Na entrada de 15 de março de 1895, constata-se
que a autora assume postura
 progressista, ao colocar-se a favor do desenvolvimento de Diamantina e ver na inauguração
dos correios indício de tal processo.
 resignada, porque aceita que Diamantina deve
continuar a ser o que é, dispensando mudança,
melhoria ou modernização pública.

18
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QUESTÃO 20

A imagem da sinapse, palavra que na origem
grega indica a ideia de unir – apresentada em bioquímica como o canal de transmissão de impulsos entre
as células nervosas –, lembra a própria condição atual
da educação.
Num mercado de trabalho que exige uma atitude
cada vez mais criativa dos profissionais, aprender é
muito mais do que memorizar dados ou usar novas
tecnologias. É saber unir as informações relevantes,
produzindo conhecimento por meio dessa associação

 A função básica da escola é criar competitividade
e exercitar inteligências múltiplas, para atender ao
mercado de trabalho.
 A educação, atualmente, exige o uso da mais
avançada tecnologia, pois é necessário atingir a
velocidade dos impulsos cerebrais.
 Ensinar a aprender deve ser função essencial da
educação, num mundo que exige atualização
permanente e capacidades múltiplas.
 Na escola ou no trabalho, deve-se evitar a confusão da informação excessiva e da circulação
descontrolada de dados e opiniões.

de impulsos.
As tecnologias que aumentam cada vez mais a

__________________________________________________

velocidade da transmissão de dados sugerem
também uma realidade social e cultural próxima do
ritmo dos impulsos cerebrais.
Nesse contexto, são necessários não apenas
novos modelos de atuação profissional, mas também
novas empresas e novas escolas. Já não se trata
apenas de administrar conteúdos testados em provas
ou atestados por diplomas. É crucial a busca permanente de novas competências e o exercício de
inteligências múltiplas.
Ganhou evidência nos últimos anos o capital
humano, como diferencial de competitividade de
empresas e países. A gestão do conhecimento tornouse imperativa num mundo que muda o tempo todo.
Enfrentar a necessidade do aprendizado permanente é
reconhecer que se está, na escola ou no trabalho,
sempre no limiar da desinformação e da desrazão. Esse
é o paradoxo maior da sociedade da informação, que,
ao colocar em circulação tantos dados e opiniões,
muitas vezes acaba por produzir maior confusão.
Editorial, Folha de S.Paulo.

Aponte a alternativa que formule uma conclusão a
que se pode chegar a partir desse texto.
 Como demonstra o exemplo da sinapse, a
bioquímica deve ser tomada como modelo para a
educação.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

Lupicínio Rodrigues, Adoniran Barbosa, Nelson
Cavaquinho – um gaúcho, um paulista, um carioca.
Três compositores com obras muito distintas, que no
entanto criaram seus sambas tendo por motor a
tragédia do cotidiano.
Na tragédia, o herói é confrontado com o destino:
ele se envolve em situações das quais não pode
escapar e as enfrenta com nobreza.
Lupicínio, Adoniran, Nelson Cavaquinho, cada um
com uma relação muito particular com o samba,
imprimiram sotaques muito diferentes a suas
canções, que todavia se irmanaram ao trazer o épico
para o dia a dia, cantando o aspecto trágico do
acontecimento ordinário. Em seus sambas, o homem
comum, sem protagonizar peça de teatro ou notícia
de jornal, enfrenta seu destino.
Uma das consequências involuntárias da revolução da informática foi a fragilização das fronteiras
entre o público e o privado, confundindo-se num
happening em que todos somos ao mesmo tempo
espectadores e atores, em que nos exibimos reciprocamente, ostentando nossa vida privada e nos
divertindo observando a alheia, num strip tease
generalizado no qual nada ficou a salvo da mórbida
curiosidade.

VILLAÇA, Túlio Ceci. Nelson, Adoniran, Lupicínio: os três
trágicos. Disponível em: http://piaui.folha.uol.com.br/questoesmusicais.

Os termos grifados no artigo apontam para
 uma estratégia do articulista que visa à adesão do
leitor para a tese de que os sambistas baseavamse em peças teatrais.

LLOSA, Mario Vargas.

 o campo semântico da dramaturgia, que foi utili-

As novas tecnologias permitem o compartilhamento
imediato das mais diferentes situações de vida. De
acordo com o texto, esse compartilhamento tem
como resultado
 a dissolução do limite entre o que é de caráter
íntimo e o que é relativo à comunidade.
 o narcisismo intrínseco dos que participam das
redes sociais, como ilustra a imagem.
 a condenação dos que compartilham, tendo como
consequência o cancelamento imediato de quem
se expõe.
 o interesse doentio pela vida alheia, comprovado
pela reprodução dos vários olhos.
 a dificuldade para discriminar os participantes das
redes sociais, porque se fundem receptores e
emissores.

zado pelo autor como estratégia de analogia entre

20

peças trágicas e sambas de compositores distintos.
 a intenção do texto, que é comparar heróis de
peças trágicas a compositores modernos.
 um conjunto de sentidos relativos à dramaturgia
trágica, objeto de enredos de sambas que se
diferenciam pelos sotaques.
 uma crítica depreciativa sobre as tragédias diárias
sofridas pelos protagonistas das canções desses
compositores.
__________________________________________________
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A dança, como manifestação e representação da

QUESTÃO 23

Segundo dizem os Javaés, o ciclo anual da Dança

cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria

dos Aruanãs – cujo ápice é o complexo ritual de

de um povo. Considerando a comunidade javaé, a

iniciação masculina, Hetohoky ou “Casa Grande” – só

dança revela

existe porque os ancestrais comparecem ao nível

 acontecimentos históricos que são passados de

terrestre, trazidos pelos xamãs, para comer o

geração em geração, mantendo assim viva a

“pagamento pela vagina” feito à mãe ritual de aruanã.

memória ancestral anterior ao período colonial.

Em outras palavras, os aruanãs vêm-se alimentar da

 laços afetivos e espirituais, desvinculados da

comida que um homem (o “pai ritual”) entrega aos

estrutura familiar e social de cada indivíduo javaé.

seus sogros e cunhados em retribuição pela esposa.

 a projeção cultural dos valores sociais dessa

Cada dupla de aruanãs canta e dança músicas

comunidade, reforçando e perpetuando a valori-

próprias durante todo o ciclo cerimonial, que é

zação do coletivo sobre o individual.

composto por uma série de jogos rituais entre

 lendas que se sustentam em inverdades histó-

homens e mulheres e, principalmente, de “refei-

ricas, uma vez que são míticas, e servem apenas

ções/oferendas rituais coletivas” (xiwè) dentro da

para a vivência lúdica de um povo.

Casa dos Homens. O pai e a mãe ritual de uma dupla

 tradições culturais de cada região, cujas mani-

de aruanãs – podem existir várias duplas a cada ciclo,

festações rítmicas são classificadas de acordo

em cada aldeia – são conhecidos como os “donos de

com sua originalidade.

aruanã” (irasò wèdu). O “pai de aruanã” é responsável pela produção dos alimentos que serão

__________________________________________________

consumidos (peixes, quelônios, caça, produtos de
origem agrícola), enquanto a “mãe de aruanã” é
responsável por sua preparação. A comida farta e
saborosa é levada para a alimentação cotidiana dos
aruanãs, na Casa dos Homens (também conhecida
como Casa dos Aruanãs), onde é compartilhada por
todos os homens, sem distinção. A honra do casal,
conhecida por todos através das gerações, será
proporcional à sua capacidade de produzir os
alimentos e distribuí-los generosamente na Casa dos
Homens.
Este é, aliás, um princípio geral da sociedade
javaé, para quem a generosidade (wowi) e a
capacidade de distribuir os bens produzidos entre os
parentes e os afins são os principais valores sociais.
Os “humanos honrados” (inytyhy) são as pessoas
pacíficas, trabalhadoras e, principalmente, as que
distribuem generosamente os bens produzidos.
Enciclopédia dos povos indígenas no Brasil, s/d.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

Stephen William Hawking, físico e pesquisador
britânico, morreu aos 76 anos em sua casa na
Inglaterra. Hawking se tornou um dos cientistas mais
conhecidos do mundo ao abordar temas como a
natureza da gravidade e a origem do Universo.
Em seus trabalhos, Hawking buscava integrar
conhecimentos da Mecânica Quântica à teoria da
relatividade geral, proposta por Albert Einstein. “A
Mecânica Quântica estuda a dinâmica de sistemas
muito pequenos, menores do que átomos, enquanto
a relatividade trata de sistemas muito grandes, como
planetas e galáxias”, explica Roberto Costa, professor
do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP). A
tentativa de unificar todos esses conhecimentos em
uma única explicação foi batizada de Teoria de Tudo,
que explicaria toda a origem e evolução do Universo
e que a ciência ainda busca.
Disponível em:
<www.google.com.br/amp/s/g1.globo.com/google/
amp/http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/morre-ofisicostephen-hawking.ghtml.

A progressão temática de um texto pode ser
estruturada por meio de diferentes recursos coesivos,
entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto,
as aspas foram utilizadas no segundo parágrafo para
 induzir o leitor a concluir que tudo pode ser
explicado.
 apresentar um palpite de especialista no assunto.
 introduzir um texto do professor Roberto Costa.
 levar o leitor a uma falsa ideia de conhecimento.
 relativizar uma especulação teórica fundamentada.
__________________________________________________

Agosto 1964
Entre lojas de flores e de sapatos, bares,
mercados, butiques,
viajo
num ônibus Estrada de Ferro-Leblon.
Volto do trabalho, a noite em meio,
fatigado de mentiras.
O ônibus sacoleja. Adeus, Rimbaud,
relógio de lilases, concretismo,
neoconcretismo, ficções da juventude,
adeus,
que a vida
eu compro à vista aos donos do mundo.
Ao peso dos impostos, o verso sufoca,
a poesia agora responde a inquérito policial-militar.
Digo adeus à ilusão
mas não ao mundo. Mas não à vida,
meu reduto e meu reino.
Do salário injusto,
da punição injusta,
da humilhação, da tortura,
do horror,
retiramos algo e com ele construímos um artefato
um poema
uma bandeira
GULLAR, Ferreira. “Agosto 1964”. In: MORICONI, Ítalo (org.). Os
Cem Melhores Poemas do Século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001,
pp. 267-268.

No poema apresentado, Ferreira Gullar marca um
momento da história brasileira. Sobre tal período, o
poeta ressalta seu compromisso de
 escrever poemas metafísicos.
 atacar a situação política.
 renegar a poesia neoclássica.
 elaborar uma teoria estética.
 aceitar o status quo.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

Conto de fadas para mulheres modernas
Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda
princesa, independente e cheia de autoestima que,
enquanto contemplava a natureza e pensava em
como o maravilhoso lago do seu castelo estava de
acordo com as conformidades ecológicas, se deparou
com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse:
– Linda princesa, eu já fui um príncipe muito
bonito. Mas uma bruxa má lançou-me um encanto e
eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu,
no entanto, há de me transformar de novo num belo
príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu
lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco
e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as
minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos
felizes para sempre…
… E então, naquela noite, enquanto saboreava
pernas de rã à sautée, acompanhadas de um cremoso
molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a
princesa sorria e pensava: – Eu, hein?… nem morta!
VERISSIMO, Luis Fernando.

A fábula pode ser definida como uma composição literária em que as personagens são animais que apresentam características humanas, tais como a fala e os
costumes. Essas histórias são geralmente feitas para crianças e terminam com um ensinamento moral de caráter
instrutivo. De acordo com o texto, pode-se concluir que
 o efeito de humor no texto é produzido, principalmente, pela quebra da expectativa de final feliz
para o casal, o que difere da fábula original.
 o fato de a princesa preocupar-se demasiadamente com a questão ecológica em seu reino interfere
no desfecho da história.
 a utilização do pretérito perfeito em contemplava,
pensava e saboreava sugere que essas ações ocorreram de maneira pontual em um passado remoto.
 em “– Linda princesa, eu já fui um príncipe muito
bonito”, tem-se um exemplo de discurso indireto
livre, em que o narrador traduz o que a
personagem disse.
 a expressão “Era uma vez” é inadequada a esse
tipo de narrativa, já que a situação narrada é
bastante atual.

Ainda que mal
Ainda que mal pergunte,
ainda que mal respondas;
ainda que mal te entenda,
ainda que mal repitas;
ainda que mal insista,
ainda que mal desculpes;
ainda que mal me exprima,
ainda que mal me julgues;
ainda que mal me mostre,
ainda que mal me vejas;
ainda que mal te encare,
ainda que mal te furtes;
ainda que mal te siga,
ainda que mal te voltes;
ainda que mal te ame,
Anda que mal o saibas;
ainda que mal te agarre,
ainda que mal te mates;
ainda assim te pergunto
e me queimando em teu seio,
me salvo e me dano: amor.
ANDRADE, Carlos Drummond de. As impurezas do branco.

No último verso do poema, o eu lírico cria um
paradoxo para definir sua condição sentimental. A
melhor caracterização para o envolvimento amoroso
descrito no poema é que
 o relacionamento amoroso é inatingível: o eu
lírico idealiza seu par romântico em um plano
onírico, como um amor platônico.
 a repetição de “ainda que mal” põe em evidência
um relacionamento difícil e oscilante entre o eu
lírico e seu par amoroso.
 a linha de repetição do poema caracteriza um
relacionamento com alguns desencontros, mas
seguro e harmônico.
 o eu lírico tem aversão às atitudes de seu par
amoroso e exprime uma profunda desilusão,
chegando à ruptura amorosa.
 o eu lírico trata seu par amoroso com desdém,
usando termos de deboche, sem acreditar que
haja uma reconciliação.
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QUESTÃO 28

Em busca da civilidade (im)possível
Três semanas sem vê-lo depois que o mundo
desabou sobre nós. Voltei a viver a gostar da minha
vida.
Acordo bem. ELE não é a primeira coisa em que
penso quando acordo.
Aquele top fofo que comprei na Fashion House
não me lembra ele. Me lembra apenas que eu gosto
da roupa. Coloco sem culpa, para ser elogiada por
outros homens, não por ele que elogiou – um dos
últimos elogios enquanto o mundo desabava sobre
nós.
(...) Recuperei-me. Recito “as coisas não precisam
de você”. É isso mesmo. Não precisam.
Ele deixa um recado na secretária. Eu não ouço.
Olha só, não ouvi porque não estava esperando.
Mas ligo para ele. Temos conversa extremamente
civilizada e carinhosa, agora depois que o mundo
desabou sobre nós.
E agora, enquanto escrevo, ele acaba de entrar no
MSN. É verdade. Ponta de dor no coração. Perdi o
ritmo.
Isso porque decidimos ser civilizados. Combinamos que seremos amigos. Ele quer que eu vá no
aniversário dele (que só é em junho, olha só). Nos
prometemos coisas boas.
E a civilidade depois que o mundo desabou dói.
Como assim aniversário? E se ele estiver namorando
alguém? E se eu estiver?
Será que eu quero olhar para ele e ver a cara do
amor que deu errado? Ou será que eu quero ver
outras caras que me mostrem que o amor pode dar
certo?
Talvez a civilidade não exista para os sentimentais. E, sinceramente, não quero voltar a chorar,
agora que eu parei e até voltei a usar meus cremes
(...).
Por isso, brava que sou, sei que ele está online,
mas não falo “oi”.
No momento, melhor outros “ois”. (...) Sentimental eu sou. Civilizada? Não, obrigada. Eu tenho
medo.
LEMOS, Nina. Coluna 02 neurônio. Disponível em: <cf.uol.com.br>.
Acesso em: 15 fev. 2006. (Fragmento adaptado).
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O pronome pessoal de terceira pessoa é utilizado
reiteradamente no texto. Considerando o assunto
tratado, o motivo de a autora repeti-lo tantas vezes é
para
 substituir um referente já explícito no texto.
 indicar a indiferença da autora em relação ao exparceiro.
 confirmar que o parceiro já não é lembrado pela
autora.
 designar o homem de que a autora nem lembra o
nome.
 indicar o ex-parceiro, mesmo sem nomeá-lo.
QUESTÃO 29

A tirinha é uma sequência de quadrinhos que
geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Este
tipo de texto humorístico é publicado com regularidade em jornais, revistas etc. Pode-se inferir da tira
acima que
 os adjetivos velhas e arcaicas são antônimos e
indicam a intenção do governo de modificar a
situação do país de um para outro estado.
 a expressão “novos tempos”, no título, sugere
uma perspectiva positiva em relação ao futuro do
país, o que se confirma em “posturas arcaicas”.
 o trecho “chegou agora no país do atraso” apresenta linguagem-padrão, adequada à situação
formal em que se encontra a personagem, o que
não ocorre com o diminutivo recadinho.
 as expressões “velhas posturas” (adjetivo mais
substantivo) e “posturas arcaicas” (substantivo
mais adjetivo) mantêm semelhança de sentido
apesar da inversão.
 a implantação de “posturas arcaicas” mudará a
condição de “atraso” do país, que apresenta
“velhas posturas”.
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QUESTÃO 30

feche o registro ao se ensaboar e não fique cantando

Socorro

no chuveiro. Usar a mangueira para “varrer” a

Alguém me dê um coração

calçada ou lavar o carro nem pensar: prefira a vas-

Que este já não bate nem apanha.

soura e um balde com água e sabão, respectivamente.

ANTUNES, Arnaldo e RUIZ, Alice.

Verifique periodicamente se há vazamentos.
SANEPAR e COSTA, Paulo, da H2C, consultoria especializada em
uso racional da água. Gazeta do Povo, 30 out. 2014.

Sobre o texto, pode-se afirmar que
 o verbo apanhar pode ser entendido como
“sofrer”, o que inviabiliza a compreensão de bater

Os gêneros textuais correspondem a certos padrões

como “pulsar”.

de composição de texto, determinados, pelo contexto

 o terceiro verso qualifica o termo coração e,

em que são produzidos, pelo público a que eles se

portanto, do ponto de vista morfológico, funciona

destinam. Pela leitura do texto apresentado, reconhe-

como adjetivo.

ce-se que sua função é

 o terceiro verso funciona como explicação para o
pedido de socorro e, pela lógica, deveria ser o

 divulgar a quantidade de água que é desperdiçada
em grandes metrópoles como São Paulo.
 alertar para riscos quando não há aproveitamento

segundo verso do texto.
 a utilização do verbo apanhar contribui para a
combinação de dramaticidade e humor do texto.

racional dos recursos tecnológicos que permitem
o uso consciente do recurso.

 o terceiro verso fornece um exemplo da ideia

 conscientizar sobre a necessidade de se evitar o

veiculada no segundo, de necessidade de um

desperdício da água, fazendo uso racional e cons-

novo órgão físico.

ciente do recurso.
 defender o racionamento como solução barata e
imediata para a falta de chuvas.

QUESTÃO 31

O Brasil detém 13% do recurso natural mais

 revelar quais foram os erros de gestão que

precioso da Terra, a água doce. Ironicamente, sua

causaram a falta de água na cidade de São Paulo.

maior cidade, São Paulo, está apelando a São Pedro
para não ficar sem o precioso líquido. Se a chuva não

__________________________________________________

vier, o racionamento (já recomendado por autoridade
do setor) será a única alternativa para assegurar o
abastecimento de mais de 8 milhões de pessoas na
Grande São Paulo.
Faça a sua parte
Desperdício
Não deixe a torneira aberta o tempo todo ao lavar
as mãos, o rosto ou fazer a barba. Ao lavar a louça,
encha a cuba de água e enxágue tudo no fim. No
banho, seja racional: bastam 5 minutos de torneira
aberta para gastar 70 litros de água tratada. Por isso,
LC – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul
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QUESTÃO 32

Texto I
Numa sociedade fortemente hierarquizada, na
qual as pessoas se ligam entre si e essas ligações são
consideradas como fundamentais (valendo mais, na
verdade, do que as leis universalizantes que
governam as instituições e as coisas), as relações
entre senhores e escravos podiam realizar-se com
muito mais “intimidade, confiança e consideração”.
Aqui, o senhor não se sente ameaçado ou culpado por
estar submetendo um outro homem ao trabalho
escravo, mas, muito pelo contrário, ele vê o negro
como seu “complemento natural”, como um “outro”
que se dedica ao trabalho duro, mas complementar
às suas próprias atividades, que são as do espírito.
Assim, a lógica do sistema de relações sociais no
Brasil é a de que pode haver intimidade entre
senhores e escravos, superiores e inferiores, porque o
mundo está realmente hierarquizado, tal qual o céu
da Igreja Católica, também repartido e totalizado em
esferas, círculos, planos, todos povoados por anjos,
arcanjos, querubins, santos de vários méritos etc.,
sendo tudo consolidado na Santíssima Trindade, todo
e parte ao mesmo tempo; igualdade e hierarquia
dados simultaneamente. O ponto crítico de todo
nosso sistema é a sua profunda desigualdade. (...)
Neste sistema, não há necessidade de segregar o
mestiço, o mulato, o índio e o negro, porque as
hierarquias asseguram a superioridade do branco
como grupo dominante.
MATTA, Roberto da. Relativizando – Uma Introdução à
Antropologia Social.

Texto II
Ex-patroa diz que não pagava salário de doméstica
resgatada de trabalho análogo à escravidão porque
a considerava da família
Madalena Santiago da Silva foi resgatada em 2021
após trabalhar 54 anos sem receber salário. A história
da doméstica repercutiu após ela afirmar, durante
entrevista à TV Bahia, que tem medo de pegar na mão
de pessoas brancas.
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2022/05/02/ex-patroa-dizque-nao-pagava-salario-de-domestica-resgatada-de-trabalhoanalogo-a-escravidao-porque-a-considerava-da-familia.ghtml.
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Os textos I e II dialogam entre si, tratando de uma
situação que se esperava encerrada no século XIX.
Com base nesse diálogo discursivo, pode-se argumentar que
 relações sociais são mais importantes do que as
leis universais, e nelas não existem hierarquias.
 senhores e escravos se estimam porque há intimidade, confiança e consideração e, portanto, não
há discriminação social.
 intimidade, confiança, consideração e respeito
estão relacionadas à hierarquização social.
 a discriminação social ocorre quando as leis que
governam valem menos que as inter-relações
pessoais.
 leis universalizantes são fundamentais, eliminando a desigualdade presente nas relações sociais
entre as classes sociais.
QUESTÃO 33

O anúncio acima foi produzido pela Six Propaganda
para divulgar uma exposição que ocorreria em um
shopping de Maceió. Do texto publicitário, pode-se
afirmar que
 o ninho formado por canudos de plástico sugere
a capacidade de adaptação do pássaro.
 o sentido do trecho “A dele não” depende tanto
do período anterior quanto da imagem.
 os verbos no imperativo, visite e cuide, estão
centrados no receptor, o que caracteriza a função
referencial da linguagem.
 as expressões metonímicas “A nossa casa” e “A
dele” restringem o conceito de casa.
 o posicionamento ecológico do anúncio ocorre na
sugestão de se construírem casas com resíduos
plásticos.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

Meu Pai Oxalá
Meu pai Oxalá
É o rei
Venha me valer
Meu pai Oxalá
É o rei
Venha me valer
O velho Omulu
Atotô, Obaluaiê
O velho Omulu
Atotô, Obaluaiê
Que vontade de chorar
No terreiro de Oxalá
Quando eu dei
Com a minha ingrata
Que era filha de Iansã
Com a sua espada
Cor-de-prata
Em meio à multidão
Cercando Xangô
Num balanceio
Cheio de paixão

Disponível em:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/fevereiro/01/
3-Anuncios Febre-Amarela-Pagina-Simples.pdf/.
Acesso em 9 abr.2018.

Os textos publicitários são produzidos para cumprir
determinadas funções comunicativas. No caso do
anúncio acima, a preocupação do enunciador é
assegurar a conscientização do público-alvo para a
necessidade de
 diagnosticar com precisão a febre amarela.
 entender a necessidade de tomar vacina.
 reconhecer sintomas da febre amarela.
 procurar uma unidade de saúde só quando os
sintomas forem graves.
 tomar vacina fracionada quando os sintomas
forem iniciais.

MORAES, Vinícius de e PECCI FILHO, Antonio. “Meu Pai Oxalá”.
Disponível em https://www.letras.mus.br/vinicius-demoraes/86848/. Acesso em 13 abr 2018.

A letra da canção “Meu Pai Oxalá”, composta por
Vinícius de Moraes e Toquinho, mistura o português
com o iorubá, língua usada por africanos escravizados
trazidos ao Brasil. Nessa composição, a incorporação
de termos do iorubá revela o(a)
 segregação de raça e cultura sofrida pelos
descendentes de africanos.
 valor das crenças africanas mencionadas em
entidades do candomblé.
 permanência da identidade africana como forma
de resistência cultural.
 respeito pelos ritos africanos na autenticidade
dessas manifestações.
 crítica à cultura africana presente na produção
musical brasileira.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

O machismo não é um atributo pessoal inato; em
vez disso, como toda relação de poder, cria papéis e
personagens que parecem naturais. Assim como o
sistema social e econômico da escravidão cria
senhores e escravos, o sistema do machismo cria
homens e mulheres machistas, que aprendem os
papéis necessários para que o sistema funcione e se
perpetue. O pai autoritário, o patrão paternalista, o
marido mulherengo, o irmão prepotente, a esposa
abnegada, a mãe abnegada..., todos esses são papéis
aprendidos desde a mais tenra infância. Nesse
sentido, igualmente, o machismo não representa um
problema apenas individual, mas social.
CATAÑEDA, Marina. O machismo invisível.

Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam
estratégias
DZWONIK, Cristian. “Gaturro”. Disponível em:
http://www.enees.edu.mx/single-post/2015/12/10%C2%BFLatelevisi%C3%B3n-omo-herramienta-educativa (texto traduzido).
Acesso em: 9 abr. 2018.

para

introduzir

e

retomar

ideias,

promovendo a progressão do tema. Entre as
expressões destacadas no fragmento transcrito, um
novo aspecto do tema é introduzido por
 em vez disso.
 Assim como.

Um dos objetivos do gênero charge é levar o seu

 que.

público a questionar e a refletir acerca da mensagem

 todos esses.

que está sendo transmitida. No exemplo acima, faz-

 Nesse sentido.

se uma crítica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 à superlotação das salas de aula, evidenciada pelo
número de alunos na charge.
 ao uso de aparelhos eletrônicos, capaz de alterar
a dinâmica em aula.
 à evasão escolar, fruto do caráter desatualizado da
escola em relação às novas mídias.
 ao ensino ineficiente de português, provocador da
busca por novos recursos pedagógicos.
 à desorganização do ambiente escolar, representada por objetos espalhados no chão.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

A gradação é uma figura de linguagem que consiste
em apresentar as ideias em ordem crescente ou

Se você está lendo isso, você provavelmente

decrescente. Observe a seguir um exemplo de

mora em uma rua que tem nome, e na qual a sua

gradação, extraído de Quincas Borba, de Machado de

residência tem um número. Mas de acordo com uma

Assis; depois, assinale entre as alternativas abaixo

estimativa do Bando Mundial, metade da população

aquela em que este tipo de recurso aparece.

mundial ainda vive em ruas sem nome – e para essas
pessoas, dizer onde mora pode ser um desafio. Foi

Cotejava o passado com o presente. Que era, há
um ano? Professor. Que é agora? Capitalista. Olha

para encarar esse desafio que o Google anunciou hoje
o Plus Codes.

para si, para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que

De acordo com a empresa, os Plus Codes são um

lhe deu recente amigo, Cristiano Palha), para a casa,

sistema open-source de códigos no formato “6-carac-

para o jardim, para a enseada, para os morros e para

teres + cidade”. Para gerar esses códigos, o sistema

o céu; e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra

divide toda a superfície terrestre em pequenos

na mesma sensação de propriedade.

“ladrilhos” e atribui um código a cada um deles. Você
pode não ter nem ideia de como interpretar esse

 “De que importa, se aguarda sem defesa / Penha

código, mas se você colocá-lo no Google, ele lhe

a nau, ferro a planta, tarde a rosa?” (Gregório de

mostrará um local específico, facilitando a localização.

Matos)

SUMARES, Gustavo. Olhar Digital, 14mar.2018.

 “Minha família anda longe, / (...) / uns dançando
pelos ares, / outros perdidos no chão.” (Cecília

O desenvolvimento técnico e científico tem provocado

Meireles)

no decorrer da História profundas modificações na

 “Um homem vai devagar. / Um cachorro vai

relação do homem com o seu meio. Nesse sentido,

devagar. / Um burro vai devagar. / Devagar... as

de acordo com o artigo de Gustavo Sumares, o ad-

janelas olham.” (Carlos Drummond de Andrade)

vento do Plus Codes pode cumprir a função social de

 “E o olhar estaria ansioso esperando / e a cabeça
ao sabor da mágoa balançando / e o coração
fugindo e o coração voltando / e os minutos
passando e os minutos passando...” (Vinícius de

 possibilitar ao usuário o acesso a códigos tecnológicos.
 assegurar ao cidadão o direito à determinação de
localidade.
 dar

Moraes)
 “E foram virando peixes / Virando conchas /
Virando seixos / Virando areia” (Chico Buarque)

ao

internauta

vantagem

perante

os

analfabetos digitais.
 facultar ao habitante rural os modismos das redes
sociais.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 facilitar ao setor antiquado do planeta o acesso à
computação.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

Em uma perspectiva internacional, foram raras,
realmente muito raras, as mulheres artistas que se
destacaram durante o modernismo. A ampla pesquisa
desenvolvida por Catherine Gonnard e Élisabeth
Lebovici registrou 3 mil artistas do sexo feminino
atuantes no mundo artístico europeu entre 1890 e
1930. Embora a cifra represente apenas 10% do total
geral estimado de artistas (cerca de 30 mil), entre elas,
poucas hoje são conhecidas. (...).
(...) Diferindo de praticamente todas as experiências internacionais, aqui, as mulheres foram
reconhecidas como protagonistas do modernismo.
Anita Malfatti é hoje considerada como a introdutora
das linguagens de vanguarda no Brasil, um lugar
simbólico fundamental, embora tenha oscilado,
historicamente (...)
SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. “Do centro às margens... Uma
revisão necessária”. In: Anita Malfatti, 100 anos de arte moderna.
São Paulo, 6, p. 3, abr. 2017.

Entre o primeiro e o segundo parágrafo do texto
acima, é possível inserir um conectivo que relacione
as ideias contidas. Esse elemento de coesão pode ser
 dessa forma.
 portanto.
 contudo.
 ademais.
 conforme.

ANGELIS, Marco de. In: VÁRIOS. 42.o Salão Internacional de
Humor de Piracicaba. Salão Internacional de Humor de
Piracicaba. Piracicaba: Gráfica CS – Eireli – EPP, 2015, p. 48.

A imagem acima, do italiano Marco de Angelis,
recebeu em 2015 a Menção Honrosa do 42.o Salão de
Humor de Piracicaba (SP). Por se tratar de uma
charge, cumpre a função de denunciar questão social

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

contemporânea ao evidenciar
 o descaso dos usuários de redes sociais em relação a situações perigosas.
 a necessidade de registros simultâneos de fatos
inusitados nas mídias sociais.
 o uso de uma ferramenta tecnológica no enfrentamento da opressão.
 a busca de notoriedade por meio de exposição em
conflito de forças igualitárias.
 o número excessivo de aparelhos celulares em
manifestações urbanas.
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

O “erro” é uma invenção dos seres humanos
A noção de “erro”, em língua, tem a mesma
origem das outras concepções de “certo” e “errado”
que circulam na nossa sociedade. Assim, é bom
lembrar logo de saída que todas as classificações
sociais e culturais de “certo” e “errado” são resultantes de visões de mundo, de juízos de valor, de crenças
culturais, de ideologias e, exatamente por isso, estão
sujeitas a mudar com o tempo. Até bem recentemente, por exemplo, era “errado” a mulher se casar
sem ser virgem – em muitas culturas isso ainda
prevalece, (...)
No início da era industrial, era “certo” colocar
crianças de 7 anos para trabalhar 18 horas por dia
numa fábrica a troco de um salário miserável. Até
cento e pouco anos atrás, no Brasil, era “certo”
escravizar as pessoas de raça negra e tratá-las como
objetos ou animais. Na Alemanha nazista, era “certo”
exterminar os judeus, os ciganos, os homossexuais,
os comunistas e outros grupos. Para muita gente,
ainda hoje, é “certo” considerar a homossexualidade
como uma doença, um desvio moral ou coisa pior...
BAGNO, Marcos. Nada na língua é por acaso, p. 61 (adaptado).

Marcos Bagno expõe, por meio de exemplos, as
dificuldades de se estabelecer concepções de certo e
errado, que estão subordinadas a uma determinada
época e cultura. Transpondo esse conceito para a
língua portuguesa, o autor demonstra que a noção de
“erro” é resultante de
 desvios de aspectos morfológicos e sintáticos.
 discriminações em relação à mulher e aos negros.
 intolerâncias entre diferentes valores de época.
 imposições de valores de determinados grupos
sociais.
 desconsiderações quanto à norma padrão da
língua.

Para construir o humor nos cartuns apresentados,
Ziraldo utilizou máximas reproduzidas pelo senso
comum. Nesses textos, elas cumprem a função de
 criar uma expectativa positiva no leitor, a qual
será quebrada pela visão pessimista, representada pela fala da segunda personagem.
 eliminar a perspectiva negativa do leitor, cuja
leitura inicial dos cartuns pressupõe uma visão
crítica da política nacional.
 debochar das opiniões pessimistas e otimistas,
representadas pelas personagens, pois ambas são
tidas como inúteis.
 revelar posturas consoantes em ambas personagens, representando, cada uma, uma visão
pessimista e otimista.
 anunciar visões positivas e reais da sociedade
brasileira, representadas pelas duas personagens
dos cartuns.
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QUESTÃO 44

A caminho do Jardim de Alá

As manifestações de indignação diante dos erros
de português ou de alguma falta de fluência oral de
um político ou de qualquer outra personalidade
pública vêm quase sempre daqueles que divergem
das ideias dessas pessoas ou do espectro ideológico
a que elas pertencem, quando não são fruto do mais
raso dos preconceitos, aquele que se volta contra
quem teve menos oportunidades na vida.
Quando é o outro que usa estrangeirismo, vem à
tona o Policarpo Quaresma que cada um guarda em
si; quando é o outro que comete o erro de português,
vem à tona o Rui Barbosa que quase ninguém leu,
mas que permanece no imaginário como repositório
da correção gramatical.

É o bicho, é o buchicho, é a charanga

Disponível em: http://thaisnicoleti.blogfolha.uol.com.br.
Acesso em: 19 fev. 2017.

(...)
Com negros torsos nus deixam em polvorosa
A gente ordeira e virtuosa que apela
Pra polícia despachar de volta
O populacho pra favela
Ou pra Benguela, ou pra Guiné
Sol
A culpa deve ser do sol que bate na moleira
O sol que estoura as veias
O suor que embaça os olhos e a razão

O fragmento explora recursos estratégicos argumentativos por meio dos quais se
 critica a postura dos falantes do português falado
e escrito no Brasil.
 analisam os usos do português de acordo com a
norma culta.
 critica a postura dos puristas a respeito da língua
falada no Brasil.
 expõem as condições do preconceito vivido pelos
falantes de baixa escolaridade.
 elencam personalidades notórias que contribuíram para o conhecimento da língua.
QUESTÃO 45

As caravanas
É um dia de real grandeza, tudo azul
Um mar turquesa à la Istambul enchendo os olhos
Um sol de torrar os miolos
Quando pinta em Copacabana
A caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba

E essa zoeira dentro da prisão
Crioulos empilhados no porão
De caravelas no alto mar
BUARQUE, Chico. Caravanas. Disponível em:
http://www.letras.mus.br/chico-buarque/as-caravelas.
Acesso em: 4 jun. 2018.

Na primeira estrofe da canção, há menção às caravanas migratórias do Oriente Médio e aos ônibus que
saem das periferias e dos morros cariocas até a
prestigiada praia de Copacabana, retratando evidente
desigualdade social. A ironia a essa situação da
realidade brasileira está presente na referência
 ao sol, em “A culpa deve ser do sol”.
 ao mar turquesa, em “Um mar turquesa à la
Istambul”.
 à caravana do Irajá, em “A caravana do Irajá, o
comboio da Penha”.
 à caravana do Arará, em “A caravana do Arará, do
Caxangá, da Chatuba”.
 à praia de Copacabana, em “Quando pinta em
Copacabana”.

A caravana do Irajá, o comboio da Penha
Não há barreira que retenha esses estranhos
Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho
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INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta preta, na folha própria, em até 30 linhas.
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número
de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas.
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”;
4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo;
4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.
4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.
TEXTOS MOTIVADORES
TEXTO I

TEXTO II
De acordo com o IBGE, pretos e pardos representam, juntos, mais da metade da população brasileira.
Entretanto, 43,4% se consideram pardos, enquanto 7,5% se veem como pretos.
Os pardos, segundo a pesquisadora Gabriela Bacelar, são pessoas não brancas, mas com tonalidade de pele
mais clara, o que lhes assegura “privilégios” na sociedade. Por outro lado, quanto mais escura é a pele do
trabalhador, menor é o seu salário. Ainda de acordo com a pesquisadora, “até mesmo o acesso dessas pessoas
a serviços básicos é dificultado”.
Disponível em: https://g1.globo.com/ba/bahia/podcast/eu-te-explico/noticia/2021/11/01/eu-te-explico-33-colorismo-no-brasil-e-o-mito-dademocracia-racial.ghtml (adaptado).

TEXTO III
Apesar do descrédito de sua base cientifica, o racismo como ideologia permanece e tem até mesmo se
acentuado nos tempos mais recentes.
A percepção da cor deixou de ser uma característica física da pele para se tornar um marcador de poder e
uma construção cultural.
Disponível em: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Boaventura_A%20pol%C3%ADtica%20da%20cor%20-%20o%20racismo%20e
%20o%20colorismo_JL_5Maio21.pdf (adaptado).
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TEXTO IV

TEXTO VI

O colorismo é, basicamente, um conceito, mas
sobretudo é uma ideologia na qual, com base na
miscigenação racial, hierarquizamos as pessoas
negras de acordo com o fenótipo que têm: aproximado ou distanciado da africanidade, próximo ou distante da europeidade. Não é “por nada” que grandes
porções das sociedades africanas usam cremes clareadores de pele que são cancerígenos. Elas sabem
que, tendo a pele mais clara, vão ter relações sociais
facilitadas, mais acesso a recursos e serão mais
valorizadas no seu ambiente de trabalho.
No Brasil, só não temos uma grande indústria de
clareadores de pele porque o colorismo brasileiro não
abrange somente a cor da pele: abrange também os
traços do rosto, o formato do corpo, o tipo de cabelo. Para ser considerado mais próximo do conceito de branquitude, seria preciso mudar o nariz, os lábios, o cabelo...

O colorismo cria tonalidades de pele como se fosse uma classificação de lápis de cor em tons claros e
escuros, definindo a partir daí quem serve para determinadas atividades – prática que remete à divisão das
tarefas no contexto da casa grande e da senzala.
Disponível em: https://www.politize.com.br/colorismo/ (adaptado).

TEXTO VII
A dificuldade de formação de uma identidade coletiva baseada na negritude decorre de uma estratégia da
elite branca que, aplicando o método eugenista, vem
aniquilando a ancestralidade africana, tentando separar
negros de mestiços e fomentando o branqueamento.
Disponível em:
http://www.evento.abant.org.br/rba/31RBA/files/1539565197_ARQ
UIVO_ARTIGOCOLORISMO.pdf (adaptado).

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/entrevistas/ocolorismo-e-o-braco-articulado-do-racismo/ (adaptado).

TEXTO V
De acordo com o livro Colorismo, de Alessandra
Devulsky, esse “subproduto do racismo" começou
antes da abolição, quando os donos de escravos, com
a finalidade de evitar a cooperação entre as diversas
etnias que foram capturadas e escravizadas, estimulavam uma espécie de competição entre negros claros
e negros de pele escura.
Segundo o historiador Guilherme Oliveira, “para
a sociedade deixar de reproduzir essa separação, é
primordial reconhecer a diversidade das pessoas
negras. Elas nunca serão iguais”.

TEXTO VIII

Os conteúdos abordados nas atividades escolares,
voltados ao combate ao preconceito, à discriminação e ao colorismo, devem incluir:

•
•
•
•
•

História da África e dos povos africanos;
A luta dos negros no Brasil;
A cultura negra brasileira;
O negro na formação da sociedade nacional;
A contribuição do povo negro nas áreas
sociais, econômicas e políticas pertinentes à
História do Brasil.

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/campinasregiao/noticia/2022/05/13/entenda-o-que-e-colorismo-conceito-de-quea-cor-da-pele-determina-como-uma-pessoa-negra-e-tratada.ghtml
(adaptado).

Disponível em: https://sae.digital/colorismo/ (adaptado).

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
“Colorismo: estratégia de perpetuação do racismo 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.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 47

Em 1791, a escritora francesa Olympe de Gouges

Questões de 46 a 90

publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da

Cidadã. Esse documento
 defendia a participação da mulher na vida política

QUESTÃO 46

A crise entre a Rússia e a Ucrânia, que se agravou
a partir de fevereiro de 2022, fez surgir um
contingente de aproximadamente 2 milhões de
refugiados ucranianos que se espalharam pelos
países vizinhos, principalmente Polônia, Eslováquia,
Romênia, Hungria e Moldávia. Fluxos populacionais
são uma constante num continente de pequenas
proporções como a Europa, onde alguns países se
encontram relativamente próximos. No caso dos
ucranianos, observa-se claramente um processo de
 migração consensual.

e civil em condição de igualdade com os homens.
 baseou-se na noção de papel social das mulheres
proposta na Declaração de Independência dos
Estados Unidos.
 sustentava a importância das atividades femininas
no ambiente doméstico e na liderança da
estrutura familiar.
 consolidou a igualdade de gêneros como um dos
princípios defendidos pelos revolucionários
franceses.
 embasou a ascensão das mulheres ao primeiro
escalão governamental na França revolucionária.

 migração definitiva.
 refúgio permanente.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 reterritorialização.
 desterritorialização.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 48

Comemora-se anualmente, em 22 de março, o Dia Internacional da Água, quando, então, procura-se conscientizar
a população da importância dessa substância para a vida humana e para o equilíbrio ambiental do planeta. Em
relação à questão da água, observe os seguintes dados:

Futuro quente e seco
Mudanças climáticas e perfil de consumo afetam disponibilidade
de recursos hídricos no Brasil e no mundo
Brasil possui 6% da superfície e 12% do volume de água
doce do planeta, mas perdeu 17,2% em 30 anos
Superfície de água (em milhões de hectares)

19,7
16,3
1991

2020

Quem é quem no consumo de água no Brasil
Evolução e projeção da participação no total do consumo (%)
80

66,7 Agricultura irrigada

60

11,4 Indústria

40

11,2 Uso animal

20

1,7 Uso humano rural

7,6 Uso humano urbano
1,1 Mineração
0
1931

1950

1970

1990

2010

2030

Valor Econômico, “especial Água”, 22 mar. 2022.
Se o Brasil quiser impedir a perda de água observada nos últimos anos, deverá exercer maior controle sobre
 o processo acelerado de urbanização.
 o desenvolvimento desordenado da atividade industrial.
 o crescimento de seu rebanho bovino.
 a exploração de recursos minerais.
 o desenvolvimento desordenado do agronegócio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 49

Durante a vigência da Guerra Fria (1945-1991), estabeleceu-se uma “divisão virtual” na Europa entre os países
de ideologia capitalista e aqueles de ideologia socialista. Essa divisão pode ser vista no mapa abaixo:
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Países do Pacto de
Varsóvia, maio 1955

Talin

MAR
BÁLTICO

Moscou

SUÉCIA

MURO DE BERLIM (1961-1989)

Riga

Berlim dividida 1945-1989

DINAMARCA Copenhague
Dublin
REP. DA
IRLANDA

Conflito na Europa
Ocidental relacionado
à Guerra Fria

Berlim
Oriental

Setor
Francês
Setor
Setor
Soviético
Inglês
Setor
Americano

Estocolmo

Países que aderiram à
OTAN a partir de 1952

Intervenção soviética

Berlim
Ocidental

FINLÂNDIA

Países fundadores da
OTAN, na qual a
Islândia não aparece
no mapa (abril 1949)

Vilnius
REINO UNIDO
HOLANDA
Londres

Minsk

Berlim
Varsóvia

Amsterdã
Bruxelas

UNIÃO DAS REPÚBLICAS
SOCIALISTAS SOVIÉTICAS
(URSS)

REP.
POLÔNIA
DEMOCRÁTICA
68
Praga 19
ALEMÃ

56 Kiev
19
te
es
REP.
p
Luxemburgo
Paris
da
FEDERAL
Bu
DA ALEMANHA
Chisinãu
FRANÇA
Viena
OCEANO ATLÂNTICO
Berna
ÁUSTRIA HUNGRIA
SUÍÇA
(retira-se do
ROMÊNIA
comando integrado
Bucareste
da OTAN em 1966,
Belgrado
e o reintegra em 2009)
M
MAR NEGRO
AR
IUGOSLÁVIA
AD
BULGÁRIA
MÔNACO
R
ANDORRA
ITÁLIA
IÁ
PORTUGAL
Madri
Sofia
TI
CO
Roma
Ancara
Córsega
Lisboa
ESPANHA
ALBÂNIA
TURQUIA
MAR
Tirana
Sardenha
TIRRENO
Mar
GRÉCIA
Mar
Egeu
Izmir
Gibraltar
Jônico
MAR MEDITERRÂNEO
Ceuta
Atenas
SÍRIA
Sicília
Melilla
Guerra civil
1946-1949
LÍBANO
MARROCOS
TUNÍSIA
ARGÉLIA
CHIPRE
MALTA
Grécia-Turquia
1974
ISRAEL

BÉLGICA

Atlas do Mundo Global, Ed. Estação Liberdade.

A linha grossa que se estende do Mar Báltico até o sudeste da Europa ficou conhecida como
 mundo sul-norte.
 divisão sino-soviética.
 Cortina de Ferro.
 coexistência pacífica.
 equilíbrio do terror.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 50

Em 1646, em plena guerra civil, um grupo de
democratas em Londres afirmou que a soberania do
Parlamento e sua resistência ao rei só poderiam se
justificar teoricamente se essa soberania derivasse do
povo. Assim, se o povo era soberano, então o
Parlamento teria de se fazer representante do povo.
O mais pobre dos indivíduos tem tanto direito de
votar quanto o mais rico e o mais importante deles.
Christopher Hill. O Século das Revoluções.

O texto, que trata de uma revolução e de um grupo
político nela interveniente, refere-se:
 à Revolução Ludita e ao grupo dos destruidores
de máquinas.
 à Revolução Gloriosa e ao grupo dos cartistas.
 à Revolução Gloriosa e ao grupo dos cavaleiros.
 à Revolução Puritana e ao grupo dos diggers ou
escavadores.
 à Revolução Puritana e ao grupo dos levellers ou
niveladores.

 o governo monárquico é a forma de governo
político em que aquele que governa é senhor
(despotés) dos cidadãos.
 o governo político, exercido sobre outros homens,
se baseia na igualdade entre governantes e
governados.
 o governo despótico, de caráter doméstico, é o
governo de um só homem sobre mulher, filhos e
escravos.
 o governo despótico equivale ao político quando
é assegurada a legitimidade da autoridade.

QUESTÃO 52

No início da década de 1990, o desaparecimento
da União Soviética e o fim da Guerra Fria suscitam
muitas esperanças. A democracia, que, na década de
1980, já havia ganhado terreno na Ásia e na América
Latina, estabelece-se no leste europeu e parecia estar
espalhando-se pelo mundo. Os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU agem em
conjunto quando da Guerra do Golfo (1990-91) e usam
pela primeira vez a força segundo as regras de direito

QUESTÃO 51

Atente para o seguinte excerto da teoria do

previstas pela Carta das Nações Unidas.
Atlas do Mundo Global, Ed. Estação Liberdade.

governo, de Aristóteles, que é a base de sua teoria da
justiça: “Não são a mesma coisa o governo despótico
e o governo político e [...] nem todas as formas de

Tal situação, que atualmente se encontra questionada

governo são as mesmas, como alguns dizem. Com

pelos fatos advindos do conflito comercial entre

efeito, uma das formas de governo exerce-se sobre

China e EUA e da guerra entre Ucrânia e Rússia,

homens naturalmente livres, a outra sobre escravos.

prognosticava um(a)

O governo de uma casa (oíkos) é uma monarquia, já

 fim da história.

que um só governa toda a casa, enquanto o governo

 reafirmação das fronteiras.

político é exercido pelos que são livres e iguais”.

 mundo plano.

Aristóteles. A política (Edição Bilíngue), 1255b. Trad. port. e notas
Antonio Carlos Amaral e Carlos de Carvalho Gomes.
Lisboa: Vega, 1998 (adaptado).

 comunidade internacional.
 internet global.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Segundo o texto, diante da distinção entre governo
político e despótico, para Aristóteles,
 o governo político é semelhante ao governo sobre
a família (oikos), pois se exerce sobre pessoas
iguais.
38
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 54

Texto do jornal The New York Times dá conta da

A Coreia do Norte, um dos países mais fechados

nova postura que o governo da China vem adotando

do mundo, tem desenvolvido armamentos cada vez

nos últimos tempos:

mais avançados, inclusive investindo em mísseis

O milagre da China moderna foi construído sobre

carregados com ogivas nucleares. Seus foguetes, cada

conexões globais, acreditando que mandar jovens,

vez mais potentes, podem alcançar grandes distâncias,

empresas e futuros líderes absorver o mundo exterior

como se observa no cartograma que se segue:

era o caminho de saída da pobreza na direção da
potência. Agora, incentivado por essa transformação,
o país está contrariando influências e ideias que

Hwasong -12
Foguete impulsionador lançado do solo

alimentaram sua ascensão.

OGIVA
Voo em baixa altitude para evitar detecção
DESLIZANTE
por radares e manobras contínuas para
HIPERSÔNICA
evadir sistemas antiaéreos

O líder mais dominante do país em décadas, Xi
Jinping, parece determinado a redefinir o relaciona-

PONTO DE DETECÇÃO
PELO RADAR
MOTOR DE FOGUETE
DE PROPELENTE
LÍQUIDO
Voo do ICBM

mento da China com o mundo, recalibrando o encontro
de mentes e culturas para um conflito sem vencedores.
O Estado de S. Paulo, 4 fev. 2022.

LI
E

IT

M

LUGAR DO
LANÇAMENTO

DO

A postura do governo chinês pode levar o país a um

 globalismo.

R

COREIA
DO NORTE

 isolacionismo.

DA

RA

processo de

MAR DO JAPÃO

JAPÃO
COREIA
DO SUL

 antiglobalização.
 integracionismo.

ALVO

CHINA

 segregacionismo.

OCEANO PACÍFICO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PONTO DE DETECÇÃO
PELO RADAR

O Estado de S. Paulo, 9 fev. 2022.

O mapa permite averiguar que o míssil coreano pode
atingir
 apenas o Japão.
 diversas áreas do continente asiático.
 tão somente a Coreia do Sul.
 apenas a China.
 apenas o Oceano Pacífico.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 55

QUESTÃO 56

O Brasil central tem apresentado o crescimento
de diversas atividades voltadas principalmente para
o setor primário da economia. Entre elas, a
silvicultura, com destaque para florestas plantadas.

O mapa a seguir destaca os mais importantes municípios do estado do Mato Grosso, tanto em população quanto nos mais elevados IDH, com destaque
para Sorriso, o maior aumento de todos os IDH nos
últimos anos:

Observe o gráfico:
Florestas plantadas em 2016

BRASIL
MT

Eucalipto predomina na região do Brasil central, em hectares
Eucalipto

Outros
134260

Goiás

261605

Maranhão

191995

Mato Grosso

Sorriso

993807

Mato Grosso do Sul
Rondônia

Lucas do Rio Verde

2600

Tocantins

Total Brasil

Sinop

74022

134720
7543707

MATO GROSSO
400207

Tangará da Serra
Várzea Grande

CUIABÁ

Rondonópolis

Revista Valor Especial – Brasil Central, mar. 2018.

Tal atividade encerra

Revista Valor Estados – MT, maio 2017.

 uma necessidade da região, tendo em vista os
solos pobres.

Sabendo-se que o município de Sorriso se encontra

 a única atividade econômica possível, numa
região semiárida.

numa fronteira vegetal, é possível perceber que sua
pujança econômica se dá por conta da

 um contrassenso, pois destrói a rica cobertura
vegetal original.

 expansão do setor secundário, com a industrialização da madeira.

 um forte apelo ao mercado exportador de
madeira.

 expansão do agronegócio, que retira a vegetação
original.

 a forte explosão demográfica da região, que
necessita de matéria-prima.

 manejo sustentável da vegetação original.
 pastoreio extensivo com produção de carne
voltada para exportação.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 exploração mineral, com destaque para o minério
de ferro.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 57

— Creio, por conseguinte — continuou Sócrates
—, que todos estão de acordo em que Deus e a
própria ideia da vida, e o mais que de imortal existe,

Depósitos confirmados de potássio estão fora de
terras indígenas homologadas
Terras indígenas homologadas
Amazônia legal

Amazonas:

nunca desaparecem?

254,3 milhões de toneladas
Nova Olinda do Norte e Itacoatiara

— Evidentemente, por Zeus! — exclamou Cebes.
— Todos os homens, e mais ainda os deuses,

AP

RR

segundo penso, concordam nisso!
— Por conseguinte, o que é imortal é também

PA
MA

AM

indestrutível; e a alma, sendo imortal, não deve ser

CE

também indestrutível?

PI
AC

— Necessariamente!

RO

PE
AL
SE

TO
BA

MT

Platão, “Fédon”. ed. Abril Coleção Os Pensadores.

RN
PB

DF

A obra de Platão, pela qual conhecemos o pensamento de Sócrates, foi quase toda escrita em forma
de diálogos. A forma de diálogo pode ser caracterizada como
 a demonstração de que Platão e os autores de sua
época desconheciam outra forma de escrita.
 apenas uma forma que facilitava lembrar o texto,
visto que se tratava de uma cultura da oralidade.
 uma estratégia adequada que privilegiava a
construção do pensamento de forma dialética
tendo como base a maiêutica socrática.
 a demonstração de que Platão não dominava
completamente os problemas que ele discutia e,
por isso, precisava recorrer às ideias de outras
pessoas.
 uma estratégia pedagógica para facilitar o uso das
obras na Academia, escola fundada por Platão.

GO

MG
ES

MS

Minas Gerais:

SP

837,5 milhões de toneladas
Matutina, São Gotardo, Tiros
e Quartel Geral

RJ

Sergipe:

PR
SC
RS

38,7 milhões
de toneladas
Rosário do
Catete

Divisa de São Paulo e Minas Gerais:
18,6 milhões de toneladas
Águas da Prata (SP), Andradas (MG), Poços de
Caldas (MG) e Caldas (MG)

Folha de S.Paulo, 12 mar. 2022.

Discute-se se as terras indígenas precisam ser
“invadidas” para que se explore potássio, mas, pelo
que se pode observar, as reservas do minério se
encontram fora delas. Para que os povos indígenas
tenham assegurado o direito a suas terras, é preciso

QUESTÃO 58

 um processo de desterritorialização, findando
Forte polêmica foi desencadeada pelo fato de que
as importações de fertilizantes pelo Brasil da Ucrânia
(bloqueada pelas ações armadas russas) e da Rússia
(proibida internacionalmente) foram restringidas,
obrigando o governo a buscar matérias-primas dentro
do próprio País. Isso envolve as explorações de
reserva de potássio (um dos principais componentes
de fertilizantes). O mapa do Brasil que se segue
mostra os locais de exploração do recurso:

com as Terras Indígenas.
 uma reterritorialização dos índios, com retomada
de todo o território amazônico.
 expulsar tão somente os grileiros invasores.
 tornar as Terras Indígenas totalmente incólumes.
 voltar as Terras Indígenas totalmente às atividades
rurais.

CH – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul

41

ALUNO_ENEM_PROVA1_AZUL_19_6_ALICE_2022 02/06/2022 16:59 Página 42

QUESTÃO 59

QUESTÃO 61

O surgimento das fábricas, na Inglaterra do final
do século XVIII, promoveu, entre outras mudanças,
 o aumento significativo da capacidade produtiva e
a primazia da distribuição no mercado interno.
 a consolidação do parcelamento das tarefas e a
concentração dos trabalhadores num mesmo
espaço.
 o fim do sistema de artesanato e a maior qualificação do operariado industrial.
 o nascimento das organizações sindicais e a
imediata criação de leis de regramento e ordenação do trabalho.
 a introdução de máquinas movidas a energia
elétrica e a valorização do trabalho assalariado.

Parodiando uma cena do filme O Sétimo Selo,
produção sueca de 1957 do cineasta Ingmar Bergman,
o cartunista mostra a morte jogando xadrez com...
Vladimir Putin.

QUESTÃO 60

O Barroco foi o estilo das formas dramáticas,
grandiosas e opulentas, voltado ao intenso decorativismo e caracterizado pela exuberância dos dourados nas volutas e espirais. O Barroco exprimiu as
incertezas de uma época – a Idade Moderna – que
oscilava entre velhos e novos valores. Foi largamente
utilizado pela Igreja da Contrarreforma como elemento de propaganda, destinado a atrair as criaturas
pela pompa e magnificência. Com o Barroco, a Igreja
compeliu Deus a vestir as mais suntuosas roupagens
humanas, reproduzindo o Céu em toda a sua
magnificência, grandeza e esplendor, extasiando e
arrebatando os fiéis que frequentavam os templos.
LOPEZ, L. R. História do Brasil colonial. Porto Alegre:
Novo Século, 2001.

O movimento estético-cultural no texto constitui-se
historicamente em uma resposta às
 contestações aos domínios espiritual e terreno
exercidos pelo papado.
 oposições ao absolutismo monárquico como base
do poder político.
 divisões da nobreza fortalecida pelas expansões
marítima e comercial.
 críticas ao heliocentrismo como modelo de
funcionamento do cosmos.
 revoltas do campesinato oprimido pela multiplicidade de seitas religiosas.

42

Folha de S.Paulo, 28 fev. 2022.

A morte parece preocupada, pois o desenvolvimento
do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, fazendo crescer
as tensões com a União Europeia, a OTAN e os EUA,
pode
 provocar a invasão da Geórgia por parte da
Rússia.
 eliminar de vez o relacionamento conflituoso da
Guerra Fria.
 extrapolar o conflito para a fronteira com a China.
 acabar com o processo de globalização.
 envolver o uso de armamentos nucleares.

QUESTÃO 62

Na primeira parte da Apologia de Sócrates, escrita
por Platão, Sócrates apresenta a sua defesa diante dos
cidadãos atenienses, afirmando que: “(...) considerai
o seguinte e só prestai atenção a isto: se o que digo é
justo ou não. Essa de fato é a virtude do juiz, do
orador (...)”
PLATÃO, 2000\2003, p.4.

Segundo Sócrates, a virtude do juiz, do orador deve
estar pautada no
 lidar com a mentira.
 dizer a verdade.
 tergiversar a verdade.
 convencer-se das acusações.
 deixar-se guiar somente pela defesa.
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QUESTÃO 63

QUESTÃO 64

O aquífero Alter do Chão, um dos maiores da
América do Sul, está sofrendo contaminação por
sedimentos vindos de atividades mineradoras
irregulares, motivo até de ações repressivas da Polícia
Federal. Observe a área envolvida:

Até pouco tempo, o Brasil era um contumaz
importador de minério de cobre da China. Entretanto,
o desenvolvimento de pesquisas sobre o minério em
Carajás fez aumentar a produção das minas de Salobo
e Sossego, além de produção encontrada no interior
da Bahia no complexo Curuçá e na mina Chapada de
Goiás. Assim, o Brasil, de importador de minério de
cobre, virou exportador, passando de uma produção
de 792 mil toneladas em 2010 para 1,22 milhão em
2020 e as exportações crescendo de 631 mil toneladas
para 1,15 milhão.

Entenda o caminho dos sedimentos
que chegaram a Alter do Chão
Garimpo e desmatamento foram causa
do problema, segundo laudo
A área da operação Caribe Amazônico, da Policia Federal
Caminho dos sedimentos

R

az

on

as

Santarém
Alter do Chão

Ri

oT
ap

ajó

s

Manaus

m
io A

AM

Itaítuba

Rio Jamanxim

Jacareacanga

PA

da segunda metade do século XX envolveu o mundo

na

Flona
Crepori

todo, mas principalmente as nações em desenvolvimento de América Latina, África e Ásia. Esse

Terra Indígena
Mundukuru

urue

QUESTÃO 65

O intenso processo de urbanização visto a partir

Rio Crepori

Rio J

Todas as minas de cobre em questão surgem em
terrenos
 sedimentares quaternários.
 sedimentares paleozoicos.
 cristalinos proterozoicos.
 vulcânicos mesozoicos.
 cristalinos arqueozoicos.

crescimento fez surgir vários novos conceitos sobre
urbanização, criando termos como cidade global,

Rio Teles Pires/
São Manoel

megalópole e megacidade. Entre esses termos surgiu

MT

o conceito de metápolis, que é definido como grandes
Folha de S.Paulo, 17 fev. 2022.

conurbações, em extensas áreas, descontínuas,
heterogêneas e multipolarizadas. No Brasil, esse

A forma pela qual o aquífero é contaminado pelos
materiais tóxicos da mineração é a(o)

conceito coincide com aquele de cidade-região, que
pode ser observada
 na área que se estende de Rio de Janeiro (RJ) a

 erosão.

Vitória (ES).

 percolação.

 na região que envolve Salvador (BA) e Recife (PE).

 intemperismo físico.

 entre Belém (PA) e Manaus (AM), no vale

 intemperismo químico.

amazônico.

 tectonismo.

 na região que envolve São Paulo e sua área de

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

entorno.
 entre Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).
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QUESTÃO 66

QUESTÃO 67

[...] Mirem-se no exemplo

Alguns pensam que Protágoras de Abdera

Daquelas mulheres de Atenas

pertence também ao grupo daqueles que aboliram o

Geram pros seus maridos

critério, uma vez que ele afirma que todas as

Os novos filhos de Atenas

impressões dos sentidos e todas as opiniões são

Elas não têm gosto ou vontade

verdadeiras, e que a verdade é uma coisa relativa,

Nem defeito, nem qualidade

uma vez que tudo o que aparece a alguém ou é

Têm medo apenas [...]

opinado por alguém ou é imediatamente real para

HOLANDA, Chico Buarque de. Mulheres de Atenas. Disponível
em: http://m.letras.mus/chico-buarque/45150.
Acesso em: 30 set. 2019.

essa pessoa.
KERFERD, G. B. O movimento sofista. São Paulo:
Loyola, 2002 (adaptado).

Sobre democracia e participação das mulheres na

O grupo ao qual se associa o pensador mencionado

política, é correto afirmar que

no texto se caracteriza pelo objetivo de

 a sociedade ateniense foi organizada para o
mundo masculino, portanto as mulheres não
tinham cidadania plena.
 no século XIX, as mulheres tinham os mesmos
direitos que os homens e eram as protagonistas
na política do Império Brasileiro; a assinatura da
Lei Áurea por uma mulher, a princesa Isabel, é
exemplo disso.
 o movimento feminista foi decisivo para a
Revolução Industrial e a consolidação do capita-

 alcançar o conhecimento da natureza por meio da
experiência.
 justificar a veracidade das afirmações com fundamentos universais.
 priorizar a diversidade de entendimentos acerca
das coisas.
 preservar as regras de convivência entre os
cidadãos.
 analisar o princípio do mundo conforme a
teogonia.

lismo no século XIX; ao reivindicar e conquistar o
direito ao trabalho nas fábricas, o movimento

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

permitiu que as condições insalubres e as longas
jornadas de trabalho atingissem igualmente
homens e mulheres.
 ao contrário do que se verificou em Atenas, assim
que o voto foi instituído no Brasil as mulheres
puderam votar e receber votos.
 o movimento sufragista britânico do final do
século XIX e início do século XX contou com o
apoio das forças policiais em seus protestos, que
coagiram os parlamentares a aprovar o direito das
mulheres de votar e de receber votos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 68

QUESTÃO 69

O processo de miscigenação que deu origem à

Notícias dão conta de que uma família afegã da

população brasileira fez surgir diversos povos que

etnia hazara conseguiu refugiar-se no Brasil após

ocuparam o território de forma nem sempre pacífica.

empreender uma longa jornada que incluiu uma pas-

Abaixo, segue-se um mapa retratando a região de

sagem pelo Paquistão.

Paraty.

Sobre os hazaras observe as análises:

Há, atualmente nessa região, um conflito entre os
povos primitivos que aí habitam e condomínios de

A etnia hazara

luxo que se instalaram ainda na década de 1970.
Surgimento. De origem mongol, já foi a predominante no Afeganistão. Com a pobreza que atinge a
região que habitava, uma área montanhosa na parte
Parque Nacional da
Serra da Bocaina

Paraty

central, além do conflito contínuo desde a guerra na

APA Cairuçu

década de 1980, o povo hazara se dispersou pelo país,

RJ

SP

e há comunidades importantes no Irã e no Paquistão.
Reserva
da Juatinga

Seu idioma é uma variante do persa chamada
hazaragi, com muitas palavras mongóis e turcas.

N

Opressão. Eles foram brutalmente oprimidos no

6 km

outro período em que o Talibã comandou o país, de
1996 a 2001. Vítimas de muitos massacres, hoje
BR-101
RJ

correspondem a cerca de 20% dos 40 milhões de

Estrada
para Laranjeiras

habitantes do Afeganistão.

Vila Oratório

Praia do Sono

são muçulmanos sunitas, os hazaras são majoritaria-

Trindade
SP
Laranjeiras

N

Religião. Ao contrário dos 80% dos afegãos que
mente xiitas, o que os torna alvo frequente também

Praia de
Ponta Negra

de ataques dos terroristas do Estado Islâmico.

2 km

Folha de S.Paulo, 14 fev. 2022.
Folha de S.Paulo, 28 fev. 2002.

É mais provável que os povos originais aí viventes

Ao contrário dos afegãos, o povo hazara pode

sejam

certamente configurar

 caiçaras.

 uma nação.

 quilombolas.

 um território.

 geraizeiros.

 uma região geográfica.

 faxinalenses.

 um subgrupo humano.

 caboclos.

 um país.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 70

QUESTÃO 72

No século XII, os deveres do vassalo foram
fixados pelo costume, antes de serem transformados
em sistema jurídico no final da Idade Média pelos
feudistas, juristas da feudalidade. O vassalo, antes de
entrar em posse do feudo, devia prestar o juramento
de homenagem, seguindo a forma tradicional: de
joelhos, mãos nas mãos do senhor, ele se declarava o
homem do senhor, e se engajava a lhe servir.

Há duas principais teorias para explicar a origem
da espécie homo: a Teoria do Candelabro e a Teoria da
“Arca de Noé”. Segundo a teoria do candelabro, “o
homem moderno seria resultado de mutações e
evoluções diversas a partir de descendentes do Homo
ergaster da Europa e do Homo erectus da Ásia”; já a
teoria da Arca de Noé defende a ideia de uma “origem
africana única e de migrações posteriores que
povoaram a Terra”.
Observe os cartogramas abaixo:

Charles Seignobos. Histoire sincère de la nation française, 1982
(adaptado).

O sistema de vassalagem
 originou o exército das monarquias europeias no
processo de formação dos governos absolutistas.
 associou o estamento servil à cavalaria medieval
na defesa do continente europeu contra as invasões muçulmanas.
 favoreceu a manutenção de um clima de paz entre
os cavaleiros no período de crise da economia
senhorial.
 permitiu a conciliação de uma estrutura política
descentralizada com uma rede de defesa mútua
entre os senhores.
 impediu a expansão das atividades da burguesia
mercantil para além dos limites das cidades
medievais.
QUESTÃO 71

A questão indígena no Brasil envolve suas terras
(Terras Indígenas) e o tipo de trabalho a que estão
sujeitos. O texto abaixo ilustra uma situação que se
tem repetido pelo Brasil afora:
TERRA INDÍGENA APYTEREWA
Escoltados por homens armados, dezenas de
parakanãs, povo de recente contato do Médio Xingu,
trabalharam por um mês abrindo a golpes de facão
uma picada na floresta. O objetivo dos fazendeiros
que financiaram a iniciativa era traçar um limite e se
apossar de 392 mil hectares da terra indígena
Apyterewa, homologada pela Presidência da República em 2007.

Atlas do Mundo Global, Ed. Estação Liberdade.

O tipo de trabalho que os indígenas em questão
executaram poderia ser caracterizado como
 itinerante.
 complementar.
 semiescravo.
 especializado.
 qualificado.

Assim, a origem dos indígenas brasileiros deve ser
analisada a partir
 da teoria do Candelabro.
 da teoria da Arca de Noé.
 de uma origem autóctone, própria do continente
americano.
 de viagens através do Pacífico, exclusivamente.
 da deriva continental.

Folha de S.Paulo, 20 fev. 2022.
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QUESTÃO 73

QUESTÃO 74

O pintor espanhol Francisco de Goya (1746-1828)
retratou o general Aníbal numa das mais estudadas
passagens da história militar mundial.

Leia o seguinte excerto:
O choque da morte de Maomé foi uma das mais
sérias crises que a comunidade muçulmana teve de
enfrentar. Até então, Maomé guiara cada um de seus
passos. Como então poderiam continuar sem ele? [...]
Alguns muçulmanos mais comprometidos também
ficaram imaginando se a morte de Maomé pusera
mesmo fim à sua empreitada, e os que desejavam
apontar um sucessor dividiram-se imediatamente em
grupos rivais.

GOYA, Francisco de, Aníbal vencedor contemplando dos Alpes
pela primeira vez a Itália, óleo sobre tela, 1770. Disponível em:
http://artepedrodacruz.files.wordpress.com/2010/05/anibalvencedor-que-por-primera-vez-miro-italia-desde-los-alpes-1771oleo.jpg. Acesso em: 9 ago. 2021.

Assinale a alternativa que resume corretamente a
importância histórica de Aníbal e o contexto militar
no qual atuou.
 Por episódios como a passagem do exército
cartaginês pelos Alpes durante a Segunda Guerra
Púnica (218 a.C. – 201 a.C.), Aníbal é considerado
um dos maiores estrategistas da história.
 A crueldade de Aníbal durante a invasão de Roma
na Primeira Guerra Púnica (264 e 241 a.C.) colocou
o general cartaginês na galeria dos grandes
tiranos da Antiguidade.
 O emprego de novas técnicas de navegação e de
guerra anfíbia por parte do exército gaulês liderado
por Aníbal na Guerras da Gália (58 a.C. – 51 a.C.)
tornaram-no um dos grandes nomes da guerra
naval.
 A tática de “terra arrasada” utilizada pelo exército de
Aníbal na defesa de Cartago diante do exército romano na Segunda Guerra Púnica (218 a.C. – 201
a.C.) é utilizada até hoje nos conflitos terrestres,
tal como na Guerra da Bósnia (1992-1995).
 Após a transposição dos Alpes pelo exército de
Aníbal, toda a parte ocidental do Mediterrâneo
tornou-se domínio de Cartago e dos fenícios até a
incorporação deste território por Pompeu, o
Grande, em 65 a. C.

ARMSTRONG, Karen. Maomé: uma biografia do profeta. Tradução
Andréia Guerini, Fabiano Seixas Fernandes, Walter Carlos Costa.
São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pp. 288-289.

Considerando o excerto acima, é correto afirmar que
a crise acarretada pela morte de Maomé teve como
resultado
 a separação da comunidade muçulmana entre
duas capitais distintas: Meca e Bagdá.
 a divisão da comunidade muçulmana entre
sunitas e xiitas.
 o estabelecimento de duas dinastias muçulmanas
rivais: os Almorávidas e os Almôadas.
 o surgimento de vertentes religiosas como o
sufismo e o ismaelismo.
 o aparecimento de comunidades muçulmanas
independentes, como as taifas e os emirados.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 75

QUESTÃO 76

Leia o texto.

A verdade é que a visão geral da Mata Atlântica
no Brasil colônia, especialmente no cotidiano da

(...) Assim, quando o batel chegou à foz do rio

produção e do assentamento, aproximou-se da

estavam até 18 ou 20 homens, pardos, todos nus(...)

imagem difundida em 1711 pelo jesuíta André João

Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar

Antonil, em Cultura e opulência do Brasil por suas

suas vergonhas (...).

drogas e minas. Na obra de Antonil, a floresta surge,

Parece-me gente de tanta inocência que se a

ao menos indiretamente, como um grande estorvo:

gente os entendesse e eles a nós, que seriam logo

‘feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se,

cristãos, porque eles não têm e nem atendem a

queima-se, alimpa-se, tirando-lhe tudo o que podia

nenhuma crença”.

servir de obstáculo’. A Mata Atlântica, em toda a sua

“Carta de Pero Vaz de Caminha”, 1500 (trecho selecionado. In:
VALENTE, José Augusto Vaz (Org). A Certidão de Nascimento do
Brasil: a carta de Pero Vaz de Caminha. São Paulo: Museu
Paulista da USP, 1975. pp. 1 V-13 V.

beleza e diversidade, não era mais do que um
obstáculo ao plantio da cana, refletindo assim a
percepção dos agentes da economia colonial, para
quem a abertura contínua da fronteira, por meio das
queimadas, representava a maneira mais fácil e

Vocabulário:

batel – antiga embarcação pequena.

barata de avançar na agricultura. O que era, aliás,

vergonhas – os órgãos sexuais humanos.

perfeitamente racional do ponto de vista do
imediatismo econômico, especialmente levando-se

Após a análise do documento acima, que descreveu o

em conta que a floresta aparecia, aos olhos dos

encontro entre os primeiros habitantes do Brasil e o

colonizadores, como um oceano verde sem limites.

colonizador europeu, é correto afirmar que
 os nativos hostilizaram de imediato os europeus.

José Augusto Pádua. Defensores da Mata Atlântica no Brasil
Colônia. Fonte: Revista Nossa História. Ano 1, n.o 6, pág. 15.

 o europeu considerava-se culturalmente superior
Na atualidade, restam no Brasil apenas 7% da área de

ao índio.
 os povos indígenas e os europeus tinham a

Mata Atlântica existente em 1500. Levando em consideração as informações acima e seus conhecimentos

mesma cultura.
 o primeiro encontro entre as culturas indígena e
europeia foi hostil.
 a cordialidade do primeiro encontro marcou as
relações entre europeus e índios durante toda a
fase colonial.

histórico-geográficos, escolha a opção correta.
 A extração de pau-brasil, exemplo de biopirataria
praticada no passado, utilizou mão de obra
escrava africana e indígena.
 O processo de destruição da Mata Atlântica ocorre
desde que surgiu a vida na Terra, mas foi

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

acelerado com a produção canavieira.
 Os europeus acreditavam que os recursos
naturais eram limitados desde o período colonial.
 A floresta era um entrave econômico para os
europeus por oferecer escassos recursos naturais.
 Durante a colonização do Brasil, valorizava-se a
produção agrícola, sem que se preservassem os
recursos naturais.

48

CH – 1.o dia 兩 Caderno 1 – Azul

ALUNO_ENEM_PROVA1_AZUL_19_6_ALICE_2022 02/06/2022 16:59 Página 49

QUESTÃO 77

Dado que, dos hábitos racionais com os quais
captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros,
enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o
cálculo, enquanto o conhecimento científico e a
intuição são sempre verdadeiros, e dado que nenhum
outro gênero de conhecimento é mais exato que o
conhecimento científico, exceto a intuição, e, por
outro lado, os princípios são mais conhecidos que as
demonstrações, e dado que todo conhecimento
científico constitui-se de maneira argumentativa, não
pode haver conhecimento científico dos princípios, e
dado que não pode haver nada mais verdadeiro que
o conhecimento científico, exceto a intuição, a
intuição deve ter por objeto os princípios.
ARISTÓTELES. “Segundos analíticos”. In: REALE, G. História da
filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 1994.

Os princípios, base da epistemologia aristotélica,
pertencem ao domínio do (a)
 opinião, pois fazem parte da formação da pessoa.
 cálculo, pois são demonstrados por argumentos.
 conhecimento científico, pois admitem provas
empíricas.
 intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico.
 prática de hábitos racionais, pois com ela se capta
a verdade.

 a organização político-administrativa no Brasil
colonial atendia aos interesses mercantilistas de
Portugal.
 a administração do poder privado no Brasil
colonial estava dissociada dos mecanismos do
poder da metrópole.
 os mecanismos da administração portuguesa não
permitiram a constituição de câmaras municipais
no Brasil colonial.
 a organização administrativa no Brasil colonial
dependia da quantidade de impostos arrecadados
pela metrópole.
QUESTÃO 79

Mais uma vez em relação aos deslizamentos de terra
ocorridos em Petrópolis, os processos aparecem
representados nos diagramas abaixo:

Deslizamento de solo

TERRA

SOLO ROCHOSO

Encosta
Construções no morro retiram a vegetação e deixam o solo
instável

QUESTÃO 78

Leia o texto.
(...) a primeira preocupação dos Estados colonizadores será de resguardar a área de seu império
colonial em face das demais potências; a administração se fará a partir da metrópole, e a preocupação
fiscal dominará todo o mecanismo administrativo.
Mas a medula do sistema, seu elemento definidor,
reside no monopólio do comércio colonial.
Fernando A Novais. “O Brasil nos quadros do antigo sistema
colonial”. In: Dea Ribeiro Fenelon. 50 textos de História do Brasil.
São Paulo: Hucitec, 1974. p. 28.

A partir da análise do texto e do conhecimento
histórico, pode-se afirmar que
 a política administrativa no Brasil colonial restringia-se ao recolhimento dos tributos para Portugal.

TERRA

SOLO ROCHOSO

Solo encharcado
A água encharca o solo, fazendo com que a capa de terra
deslize sobre a camada rochosa
O Estado de S. Paulo, 17 fev. 2022.

Pode-se arrogar como fator determinante do
deslizamento
 apenas a forte inclinação das encostas.
 exclusivamente os altos volumes pluviométricos.
 apenas a forte ação da frente fria.
 entre os principais, a ação antrópica.
 apenas a ausência de cobertura vegetal.
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A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para

QUESTÃO 80

Foram os jesuítas os principais responsáveis pela

uma realidade humana. Esse tipo de explicação

introdução da cultura europeia no Brasil, visando

classifica-se como

 contribuir para a ampliação dos princípios da livre

 estética.
 filosófica.

escolha da religião.
 educar os colonizados para ler, escrever e falar o

 mitológica.

português, a fim de que assimilassem os hábitos,

 científica.

os costumes e a religião do colonizador.

 crítica.

 ampliar os conhecimentos dos novos súditos da
Coroa para que participassem da administração
QUESTÃO 82

colonial.
 assimilar comportamentos e práticas nativas,
tendo em vista a formação de uma cultura que

Sobre o conhecimento filosófico, considere o texto a
seguir:

respeitasse os valores indígenas.
 destruir os costumes dos pioneiros, que se
encontravam no litoral paulista e nordestino.

QUESTÃO 81

Leia a fábula de La Fontaine, uma possível

O saber é infinito e difuso; dele se valendo,
procura a Filosofia aquele centro a que fazíamos
referência. O simples saber é uma acumulação; a
filosofia é uma unidade. O saber é racional e igualmente acessível a qualquer inteligência. A Filosofia é
o modo de pensamento, que termina por constituir a
essência mesma de um ser humano.

explicação para a expressão ”o amor é cego”.
No amor tudo é mistério: suas flechas e sua
aljava, sua chama e sua infância eterna. Mas por que

JASPERS, Karl. Introdução ao pensamento filosófico. São Paulo:
Cultrix, 1999, p. 13.

o amor é cego? Aconteceu que num certo dia o Amor
e a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era

O autor enfatiza a singularidade do conhecimento

cego. Surgiu entre eles um desentendimento

filosófico. No alinhamento dessa reflexão,

qualquer. Pretendeu então o Amor que se reunisse

 o conhecimento filosófico se adquire sem ser

para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a

procurado, surge espontânea e naturalmente, no

Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão

âmbito da razão.

violenta que lhe privou da visão. Vênus, mãe e
mulher, pôs-se a clamar por vingança, aos gritos.
Diante de Júpiter, de Nêmesis – a deusa da vingança
– e de todos os juízos do inferno, Vênus exigiu que

 a filosofia é um saber de acumulação, bastando
tão somente adquiri-lo.
 o conhecimento filosófico é a posse do saber
racional no âmbito existencial.

aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar

 o saber filosófico é infinito e difuso, valendo-se da

cego. Depois de estudar detalhadamente o caso, a

sensação para se constituir em essência do ser

sentença do supremo tribunal celeste consistiu em

humano.

declarar a loucura a servir de guia ao Amor.
LA FONTAINE, Jean de. O amor e a loucura. In: Os melhores
contos de loucura. Flávio Moreira da Costa (Org.). Rio de Janeiro:
Ediouro, 2007.

50

 o conhecimento filosófico caracteriza-se pela sua
dimensão crítica e sonda a essência mesma das
coisas.
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QUESTÃO 83

O sociólogo português e estudioso das formas de
saberes do Sul Global, Boaventura de Sousa Santos,
para explicar o processo de invisibilização e ocultação
das contribuições culturais e sociais não assimiladas
pelo ‘saber’ ocidental, criou um conceito que já circula
em materiais didáticos de História e de Sociologia.
Trata-se de um processo que é fruto de uma estrutura
social fundada no colonialismo europeu e no contexto
de dominação imperialista da Europa sobre esses
povos. Para Alan Alves Brito, professor do Instituto de
Física e pesquisador do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros, Indígenas e Africanos, as estruturas opressoras formadas pela colonização do pensamento
exterminam os corpos de pensamento africano.
“São diferentes formas de humanidade, só que
uma forma de pensar a humanidade pretende a
universalidade e, ao pretender essa universalidade,
ela acaba impondo parâmetros a partir de seus
referenciais, como se seus referenciais pudessem ser
válidos para outros. Esse é o problema” afirma José
Rivair Macedo.
Jornal da Universidade, 20 de maio de 2021.

O conceito citado no texto acima é
 antiespicismo.
 imperialismo cultural.
 indústria cultural.
 epistemicídio.
 racismo cultural.

razão das desigualdades sociais oriundas da
consolidação do capitalismo.
 o positivismo utiliza recorrentemente a metáfora
organicista para se referir à sociedade como um
todo constituído de partes integradas e coesas,
funcionando harmonicamente, segundo uma
lógica física ou mecânica.
 o positivismo defende uma concepção evolucionista da história social, segundo a qual o estágio
mais avançado seria dominado pela metafísica e
pela religião.
QUESTÃO 85

Sócrates, Giordano Bruno e Galileu foram pensadores que defenderam a liberdade de pensamento
em face de restrições impostas pela tradição. Na
Apologia de Sócrates, a acusação contra o filósofo é
assim enunciada:
Sócrates [...] é culpado de corromper os moços e
não acreditar nos deuses que a cidade admite, além
de aceitar divindades novas (24b-c).
Ao final do escrito de Platão, Sócrates diz aos
juízes:
Mas está na hora de nos irmos: eu, para morrer;
vós, para viver. A quem tocou a melhor parte, é o que
nenhum de nós pode saber, exceto a divindade. (42a).
PLATÃO. Apologia de Sócrates. Trad. Carlos Alberto Nunes.
Belém: EDUFPA, 2001. pp. 122-23; 147.

QUESTÃO 84

Para a alma, a religião constitui um consenso
normal exatamente comparável ao da saúde em
relação ao corpo.
Augusto Comte
A Sociologia nasceu sob a bandeira do positivismo,
que lhe deu as primeiras feições científicas. Os
positivistas não reivindicaram, em princípio, um
método próprio para as ciências sociais. Isso é
observável, pois
 por reconhecer as diferenças entre fenômenos do
mundo físico-natural e do mundo social, o positivismo buscou um método próprio para a Sociologia.
 o positivismo nunca enfatiza a coesão e a
harmonia entre os indivíduos como solução de
conflitos, para alcançar o progresso social.
 o positivismo endereça uma contundente crítica à
sociedade europeia do século XIX, sobretudo em

Sobre a disputa entre filosofia e tradição presente na
condenação de Sócrates, seria correto afirmar que
 o desprezo socrático pela vida, implícito na resignação à sua pena, é reforçado pelo reconhecimento da soberania do poder dos juízes.
 a aceitação do veredito dos juízes que o
condenaram à morte evidencia que Sócrates
consentiu com os argumentos dos acusadores.
 a acusação a Sócrates pauta-se na identificação
da insuficiência dos seus argumentos, e a
corrupção que provoca resulta das contradições
do seu pensamento.
 a crítica de Sócrates à tradição sustenta-se no
repúdio às instituições, que devem ser abandonadas em benefício da liberdade de pensamento.
 a sentença de morte foi aceita por Sócrates
porque morrer não é um mal em si e o livre
pensar permite apreender essa verdade.
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QUESTÃO 86

QUESTÃO 87

Leia o texto a seguir.
Os melhores de entre nós, quando escutam
Homero ou qualquer poeta trágico a imitar um herói
que está aflito e se espraia numa extensa tirada cheia
de gemidos, ou os que cantam e batem no peito,
sabem que gostamos disso, e que nos entregamos a
eles, e os seguimos, sofrendo com eles, e com toda
seriedade elogiamos o poeta, como sendo bom, por
nos ter provocado, até o máximo, essas disposições.
[...] Mas quando sobrevém a qualquer de nós um luto
pessoal, reparaste que nos gabamos do contrário, se
formos capazes de nos mantermos tranquilos e de
sermos fortes, entendendo que esta atitude é
característica de um homem [...]?
PLATÃO. A República. 605 d-e. Trad. Maria Helena da Rocha
Pereira. 12.a ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2010. p. 470.

A gravura acima está relacionada

Sobre o problema da mimesis, para Platão:

 ao movimento de Canudos, que gerou o mito da

 A maneira como Homero constrói suas perso-

ressurreição do beato Antonio Conselheiro.
 à Revolta dos Alfaiates, resultado das ações
maçônicas, fazendo surgir o mito de Cipriano
Barata e Padre Cícero.
 à Inconfidência Mineira e à formulação do mito de
Tiradentes como “Mártir da independência”.
 aos monges barbudos que protagonizaram a
Revolta dos Mukers em Soledade e Sapiranga.
 às vítimas do episódio conhecido como “Capão
da Traição”, trucidadas pelos índios aimorés.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nagens retratando reações humanas deve ser
imitada pelos demais poetas, pois é eticamente
aprovada na Cidade Ideal platônica.
 O fato de mostrar as emoções de maneira
exagerada em suas personagens faz de Homero e
de autores de tragédia excelentes formadores na
Cidade Ideal pensada por Platão.
 Reagir como as personagens homéricas e trágicas
é digno de elogio, pois Platão considera que a
descarga das emoções é benéfica para a formação
ética dos cidadãos.
 Poetas como Homero e autores de tragédia
provocam emoções de modo exagerado em
quem os lê ou assiste a obras deles, não sendo
bons para a formação do cidadão na Cidade Ideal
platônica.
 A imitação que Homero e os trágicos fazem das
reações humanas difere da dos pintores, pois,
segundo Platão, não estão distantes em graus da
essência, por isso podem fazer parte da cidade
justa.

52
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de mão de obra africana para trabalhar nas minas
e plantações controladas pelos novos conquistadores, e em mercado exportador de metais
preciosos, açúcar e tabaco.
 a região assinalada pelo n.o 1 corresponde a re-

QUESTÃO 88

gião densamente povoada onde, até a chegada
dos espanhóis, localizava-se um império fortemente centralizado política e administrativamente
e apoiado na população camponesa, que prestava
serviços periódicos ao Estado em relações de
trabalho denominadas mita, mais tarde aproveitadas pelos conquistadores.
 a região assinalada pelo n.o 2 identifica os
territórios descobertos por Cristóvão Colombo em
sua quarta viagem à América, ainda pouco
povoada, mas que viria a representar para os
espanhóis o controle de importante porto incluído
no regime do exclusivo metropolitano, junto com
os portos de Vera Cruz e Cartagena.

QUESTÃO 89
VAINFAS, R. Economia e sociedade na América espanhola. Rio de
Janeiro: Graal, 1984, p. 87.

O mapa acima reproduz as etapas iniciais da
conquista espanhola na América, nos séculos XV e
XVI, sendo correto afirmar, a partir daí, que
 a região assinalada pelo n.o 3 corresponde a importante civilização que, até a chegada dos espanhóis, havia desenvolvido agricultura, empreendido
uma série de guerras de conquista de povos
vizinhos e se estabelecido como uma sociedade
rica, diversificada e fortemente hierarquizada.
 a região assinalada pelo n.o 4 corresponde ao
primeiro território conquistado pelos espanhóis e
cujas populações nativas foram dizimadas pela
guerra de conquista e pelos trabalhos forçados de
exploração de ouro a que os espanhóis as
submeteram, constituindo-se posteriormente em
importante região produtora de açúcar.
 as quatro regiões incorporadas ao império colonial espanhol constituíram-se, ainda na primeira
metade do séc. XVI, em mercado de importação

Uma comparação entre o sistema feudal e a
organização social, econômica e política existente no
início da colonização do Brasil, permite concluir que
 a base da força de trabalho era constituída por
servos submetidos à autoridade de grandes
proprietários de terra.
 as principais atividades econômicas orientavamse para o atendimento do mercado externo.
 havia ampla autonomia política dos grandes
proprietários em relação à autoridade real.
 os meios de produção pertenciam àqueles que
trabalhavam na terra.
 as atividades comerciais e urbanas predominavam na economia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 90

Em fevereiro de 2022, Petrópolis foi atingida por fortes chuvas, onde, num período de quatro horas foram
somados 260 milímetros, quando a média histórica do mês é de 185 milímetros. Uma série de fatores provocou
essas fortes chuvas, como pode ser observado no diagrama abaixo:

CHUVA VOLUMOSA

SERRA
FRENTE FRIA
NÍVEL DO MAR
PETRÓPOLIS
O Estado de S. Paulo, 17 fev. 2022.

Esse elevado volume provocou movimentos de massa que resultaram na morte de dezenas de habitantes. Entre
os fatores que provocaram tais precipitações, esteve ausente o(a)
 movimento das massas de ar.
 influência do relevo.
 vapor oceânico.
 condensação.
 impermeabilidade do solo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Transcreva a sua Redação para a Folha de Redação.
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