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Linguagem 

 
Text 1 
 
By Robert Preidt 
HealthDay Reporter 
 

WEDNESDAY, April 17, 2019 (HealthDay News)  

 Middle-aged Americans are hitting the sauce too hard and too 
often, a new poll shows. 

It found that 33% of adults aged 35 to 44 who have at least one 
drink in a typical week agreed with one or more statements that 
would prompt an addiction specialist to consider treatment, 
according to the American Osteopathic Association (AOA). 

Of adults from this age group, 9% said they continue to drink even 
though it has already harmed their career, education 
and/or relationships, the online survey of nearly 2,000 people found. 

Binge-drinking -- four or more drinks in a two-hour period for women 
and five or more for men -- is typical behavior for 7% of adults aged 
35 to 44 and 10% of adults aged 45 to 54, according to the poll. 

"We tend to believe a person is managing alcohol well if they're not 
an alcoholic," said Dr. Malissa Barbosa, an addiction medicine 
specialist in Orlando, Fla. 

"But what many fail to recognize is the gradual impact the chemical 
has on the body, as well as the associated disease states," Barbosa 
said in an AOA news release. 

Alcohol harms vital organs, increases the risk of several cancers, 
and has been linked with mental health problems, memory and 
thinking declines, and neurological conditions such as nerve 
pain and movement disorders, according to the association. 

"Our culture celebrates excess," Barbosa said. "It's convinced many 
adults that alcohol is a necessary part of their lifestyle, and that 
several drinks a night is normal behavior. 

"We worry about kids on campus who put themselves in danger, but 
it's become pervasive among adults, too. It's time for serious 
conversations about the impact of excessive drinking on all 
demographics in our society," Barbosa said. 

Nine in 10 U.S. adults who drink too much alcohol are not alcoholics 
or alcohol-dependent, according to a federal government study. 
Nearly 1 in 3 adults is an excessive drinker, and most of these 
drinkers binge-drink, usually on multiple occasions. 

( Source: WebMD News from 
HealthDayhttps://www.webmd.com/diet/news/20190417/do-american-adults-drink-

too-much-study-says-yes.acesso 20.04.19 ) 

 
1. One of the goals of the text is  

 

a) to argue that  Americans are seriously concerned about their 

drinking habits.  

b) to define binge drinking and its costs to the government 

budget.  

c) to raise awareness about the link between alcohol and its 

effects on health.  

d) to show that alcohol has harmed most people´s career paths 

so far.  

e) to support links between alcohol intake and its earnings.  

 
2. The expression hitting the sauce used in the text is similar in 

meaning to  

 

a) drinking alcohol especially heavily. 
b) eating food quickly 
c) eating too much fast food. 
d) getting more and more stressed   
e) skipping meals regularly.  

 
3. Which of the following statements is not supported by the text 

? 

 
a) As a whole, mental health deteriorates with alcohol 

consumption.  

b) Drinking alcohol will undoubtedly escalate into the lethal illness 

known as alcoholism.  

c) Drinking alcohol can take a toll on people´s health.  

d) Drinking alcohol is pontentially harmful to one´s health.   

e) Some people keep on drinking alcohol even when it causes 

problems to them.  

 
4. The word pervasive in the text is closest in meaning to 

 

a) hazardous 

b) limited 

c) low 

d) prevalent 

e) troublesome 

 

Text 2 
 

 
 
 
 
5. This sign means that  

 

a) alcohol ban applies at all times in this area.  

b) alcohol consumption is not prohibited in this area.   

c) drinking  alcohol is lawful in this area.  

Alcohol-free 

zone at all times 

https://www.webmd.com/mental-health/addiction/default.htm
https://www.webmd.com/mental-health/addiction/default.htm
https://www.webmd.com/sex-relationships/default.htm
https://www.webmd.com/sex-relationships/default.htm
https://www.webmd.com/food-recipes/rm-quiz-alcohol-myths-facts
https://www.webmd.com/food-recipes/rm-quiz-alcohol-myths-facts
https://www.webmd.com/mental-health/addiction/understanding-alcohol-abuse-basics
https://www.webmd.com/mental-health/addiction/understanding-alcohol-abuse-basics
https://www.webmd.com/mental-health/default.htm
https://www.webmd.com/mental-health/default.htm
https://www.webmd.com/brain/nerve-pain-and-nerve-damage-symptoms-and-causes
https://www.webmd.com/brain/nerve-pain-and-nerve-damage-symptoms-and-causes
https://www.webmd.com/brain/nerve-pain-and-nerve-damage-symptoms-and-causes
https://www.webmd.com/brain/nerve-pain-and-nerve-damage-symptoms-and-causes
https://www.webmd.com/diet/news/20190417/do-american-adults-drink-too-much-study-says-yes.acesso%2020.04.19
https://www.webmd.com/diet/news/20190417/do-american-adults-drink-too-much-study-says-yes.acesso%2020.04.19
https://www.webmd.com/diet/news/20190417/do-american-adults-drink-too-much-study-says-yes.acesso%2020.04.19
https://www.webmd.com/diet/news/20190417/do-american-adults-drink-too-much-study-says-yes.acesso%2020.04.19
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d) Alcoholic beverages are free in this area.  

e) only low-alcohol drinks are given free in this area.  

Texto 3 
 
Muito tem se propagado acerca da formação de médicos que se 
apresentam como frios e distantes. Os relatos referentes à tal 
observação são cotidianos. Hipócrates já afirmava que alguns 
pacientes sentem-se melhor apenas e tão somente pelo carinho e 
cuidado observados no médico que deles cuida. Sabemos que isso 
é verdade ainda nos dias atuais: a aderência aos tratamentos 
preconizados pelos médicos (os complexos esquemas terapêuticos 
anti-tuberculose, anti-HIV e anti-hepatites são ótimos exemplos) 
melhora de forma considerável à medida que os pacientes se 
sentem conectados a seus médicos. 
Muito provavelmente o que ocorre com os médicos que acabam por 
perder a dimensão humanista do seu paciente é que seus cérebros 
encontram-se repletos de outras preocupações, sem espaço para 
levar em consideração a dimensão pessoal e social do paciente. 
Não sei se tal plenitude é decorrente de alterações bioquímicas ou 
anatômicas em nosso encéfalo, mas o que sucede é que perdemos 
a perspectiva e o equilíbrio da situação. 
Talvez tenhamos tanta informação científica incutida em nossos 
cérebros que acabamos por perder contato com os valores e 
práticas humanísticas. Sem tal equilíbrio, acabamos sendo 
vulneráveis à distorção de ideias, tais como aquelas segundo as 
quais somos obrigados a erguer barreiras diante das emoções 
humanas que se associam ao sofrimento e à morte de uma pessoa. 

(Artur Timerman - https://bit.ly/2X0ByAG ) 
 
6. O texto 3 tem como objetivo: 

 

a) Caracterizar como os médicos se relacionam com seus 

pacientes, destacando a falta de empatia e expondo os efeitos 

dessa relação no diagnóstico. 

b) Relatar os descasos de médicos em relação a seus pacientes, 

ressaltando a ausência de práticas humanísticas e a 

desconsideração de questões emocionais. 

c) Argumentar sobre a importância de médicos manterem uma 

relação mais humanizada com seus pacientes, destacando o 

efeito no tratamento. 

d) Relacionar as causas do comportamento dos médicos com a 

seus pacientes e apontar de que maneira o conhecimento 

científico pode otimizar essa relação. 

e) Instruir médicos a resgatarem práticas humanísticas que 

possam acelerar a melhoria de seus pacientes, estimulando a 

exploração das emoções.  

 

7. Analise os comentários a respeito dos elementos linguísticos 

do segmento “Sabemos que isso é verdade ainda nos dias 

atuais: a aderência aos tratamentos preconizados pelos 

médicos (os complexos esquemas terapêuticos anti-

tuberculose, anti-HIV e anti-hepatites são ótimos exemplos) 

melhora de forma considerável à medida que os pacientes se 

sentem conectados a seus médicos”: 

 

I. A locução conjuntiva “à medida que” estabelece relação de 

proporcionalidade. 

II. O pronome “isso” retoma a afirmação de Hipócrates citada no 

período anterior.  

III. O pronome “seus” faz referência ao termo pacientes, 

estabelecendo relação de posse. 

IV. O termo “conectados” foi utilizado conotativamente, o que o 

torna inadequado ao contexto. 

Considerando sua análise, estão corretos: 
 
a) Apenas os comentários I, II e III. 

b) Apenas os comentários II e III. 

c) Apenas os comentários II, III e IV. 

d) Apenas os comentários I e IV. 

e) Todos os comentários. 

Texto 4 
 
A resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no.227/2018 
publicada no “Diário Oficial da União” em 06/02/2019 define a 
telemedicina como “o exercício da medicina mediado por 
tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, 
prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde.”. 
 
A possibilidade de auxiliar indivíduos em áreas remotas foi a 
primeira e mais evidente aplicação da telemedicina. Imaginem o 
grande valor que há para trabalhadores de plataformas de petróleo 
embarcados centenas de quilômetros mar adentro quando um 
eletrocardiograma transmitido para um hospital é analisado 
rapidamente e define uma intervenção certeira: uma vida é salva. 
 
O uso crescente de dispositivos que permitem a transmissão de 
dados em velocidade e quantidade até há alguns anos 
inimagináveis fez a comunicação como um todo se intensificar. 
Atualmente, a presença quase absoluta de dispositivos móveis nas 
mãos do cidadão comum permitiu a transmissão de imagens e voz 
como somente a ficção científica sugeria ainda nos primeiros anos 
deste século. Era inevitável que os assuntos relacionados à saúde 
fossem tocados por esse fenômeno. 
 
Sistemas de saúde de todo o mundo, públicos ou privados, 
enfrentam uma tensão constante entre a necessidade de atender 
bem os pacientes e orçamentos quase sempre deficitários. A 
telemedicina, nesse contexto, pode surgir como uma ferramenta 
que permite agilidade com um custo mais baixo. Dúvidas e 
problemas mais simples podem ser resolvidos rapidamente sem 
que haja necessidade de deslocamento do paciente ou de um 
profissional até um estabelecimento de saúde. Na outra ponta, um 
robô pode ser controlado à distância para a realização de uma 
cirurgia em lugares onde não há possibilidade de transferência de 
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um paciente ou ainda quando não há experiência suficiente de uma 
equipe local. 
 
Entretanto, parte fundamental da comunicação médica se dá pela 
observação, pelo toque, pela percepção do tom de voz e pela 
capacidade de empatia envolvida nessa relação entre o médico e 
o paciente. Talvez um dia um algoritmo de inteligência artificial seja 
capaz de perceber as sutilezas do olhar ou a tibieza na voz. A 
impressão de muitos é que pelos meios digitais isso ainda não é 
possível, mesmo para um profissional de saúde experiente de 
carne e osso. 
 
Nesse ponto, a resolução do CFM é clara ao afirmar que a 
“teleconsulta subentende como premissa obrigatória o prévio 
estabelecimento de uma relação presencial entre médico e 
paciente”. Talvez, após um (ou mais de um) contato pessoal, a 
sequência do tratamento possa ser feita à distância com mais 
segurança. Além disso, a teleconsulta, segundo a mesma 
resolução, só pode ser realizada com a anuência e consentimento 
do paciente. É um detalhe, mas que faz a diferença diante do risco 
de interesses menores transformarem a telemedicina em um 
inimigo da saúde pública. 
 
Não devemos lutar contra a incorporação da tecnologia em saúde. 
Além de aproveitar o melhor que a digitalização pode trazer, 
qualquer situação em que sua aplicação for pertinente, ela irá se 
impor. Cabe aos médicos e pacientes estabelecerem quais são os 
limites razoáveis de ambos os lados para que essa relação seja 
produtiva e saudável, antes de nos submetermos a interesses 
puramente econômicos com o objetivo de cortar custos e aumentar 
lucros. 

(Carlos Jardim - http://twixar.me/2VCK) 

 
8. De acordo com o texto 4, são vantagens da telemedicina: 

 

I. Intensificação da comunicação entre médico e paciente, 

fortalecendo a empatia entre ambos. 

II. Atendimento a pacientes que se encontram em áreas 

longínquas. 

III. Agilidade na emissão de diagnóstico mais simples e de 

orientações ao paciente. 

IV. Barateamento do tratamento, visto que dispensa o 

deslocamento do paciente para estabelecimentos de saúde, 

inclusive nos casos de cirurgia.  

V. Promove a acessibilidade de pacientes a equipes médicas 

mais experientes que atuam em outras regiões.  

 Estão corretas as indicações expostas: 
 
a) Em todos os itens. 

b) Apenas nos itens I, II e V. 

c) Apenas nos itens II, III e V. 

d) Apenas nos itens II, III e IV. 

e) Apenas nos itens I e IV. 

 

9. O quinto parágrafo do texto é introduzido pelo termo 

“entretanto”. O uso desse conector sinaliza para o leitor que o 

conteúdo do referido parágrafo representa: 

 

a) um acréscimo ao conteúdo dos parágrafos anteriores. 

b) uma conclusão a ideia abordada nos parágrafos anteriores. 

c) uma explicação da ideia apresentada no parágrafo anterior. 

d) uma mudança na rota argumentativa anterior. 

e) uma exemplificação das informações apresentadas 

anteriormente. 

 

10. No texto 4, o autor, ao comentar a resolução do Conselho 

Federal de Medicina, permite que o leitor chegue a seguinte 

inferência: 

 

a) O uso da tecnologia na medicina é imperativo e atende apenas 

à redução de custos para sistema de saúde. 

b) Diante de um contexto em que a tecnologia se faz cada vez 

mais presente, é importante que médicos e pacientes 

busquem caminhos que possam beneficiar ambos. 

c) Apesar de a tecnologia se impor à vida de todos, médicos e 

pacientes devem se opor ao seu uso, rebaixando interesses 

econômicos à condição de secundários. 

d) A imposição do uso da tecnologia na medicina tem como foco 

o barateamento de tratamentos e o aumento de lucros, 

eliminando possibilidades de benefícios ao cidadão. 

e) A resolução do Conselho Federal de Medicina subtraiu direitos 

do paciente, sobrepondo os interesses econômicos que 

justificam o uso da telemedicina. 

Texto 5 
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A Revista Veja, edição nº 2.621 de 13 de fevereiro, destaca em sua 
capa reportagem que trata dos avanços da telemedicina no país. O 
texto destaca a Resolução nº 2.227/2018, do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), que atualiza critérios para oferta de serviços 
médicos mediados por tecnologia no Brasil. 
  
A matéria enfatiza exemplos positivos do uso da telemedicina em 
outros países. Na Inglaterra, o uso de cuidados a distância com 
idosos reduziu em 15% as visitas de emergência; em 20% as 
admissões hospitalares; em 14% a ocupação de leitos hospitalares; 
e em 45% as taxas de mortalidade. “São números que explicam 
como e por que a tecnologia se expande cada vez mais no campo 
da saúde. Não por acaso, proliferam, especialmente nos Estados 
Unidos, os aparelhos de uso doméstico preparados para avaliações 
médicas e ingestão de medicamentos em casa”, conclui. 
  
Ao comentar os avanços da telemedicina no país, a reportagem 
pontua que “há obstáculos, sem dúvida, mas parece inexorável 
que, num futuro muito próximo, vejamos cada vez mais bons 
exemplos da telemedicina (...) A necessidade de saber o que lhes 
ocorria impulsionou a telemedicina - que está cada vez mais 
próxima de nós”. 

(Conselho Federal de Medicina - http://twixar.me/dVCK) 

 
11. Assinale a alternativa que apresenta o comentário adequado 

sobre o texto 5: 

 

a) O texto 5 estabelece relação intertextual com a reportagem, 

explicitada principalmente através do processo de citações 

construídas por paráfrase. 

b) O texto 5 constitui uma resenha, na qual o autor expõe seu 

ponto de vista sobre o conteúdo da reportagem de capa da 

revista Veja. 

c) O texto 5 tem caráter expositivo e possibilita, sem expressar 

juízo de valor, que o leitor tenha acesso a um panorama 

sucinto do conteúdo da reportagem. 

d) Considerando o gênero textual a que pertence o texto 5, 

podemos afirmar que predominam sequências composicionais 

do tipo argumentativa.  

e) O texto 5 objetiva explicitamente, através de sequências 

injuntivas, persuadir o leitor a ler a reportagem da revista Veja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto 6 

(Laerte - http://twixar.me/0DMK)  

 
12. A charge é um gênero textual em que o humor tem natureza 

crítica. No texto 6, para construir o humor, Laerte recorreu, 

principalmente,  ao seguinte recurso linguístico: 

 

a) A exploração semântica do termo “conselho”. 

b) A flexão do verbo adoecer  no modo imperativo. 

c) A associação de elementos verbais a não verbais. 

d) A atribuição da função de sujeito à expressão “mais médicos” 

na nova construção frasal. 

e) Ao uso metafórico de expressões populares.   

Texto 7 
 
Pneumotórax é ar na cavidade pleural, acarretando colapso 
pulmonar parcial ou completo. O pneumotórax pode ocorrer de 
modo espontâneo ou em virtude de pneumopatia subjacente, 
trauma ou procedimentos médicos. O diagnóstico baseia-se em 
exame físico e radiografia de tórax. Em geral, o pneumotórax exige 
aspiração por cateter ou toracotomia com dreno.  

(Richard W. Light - https://bit.ly/2P2SXFL) 

 
Texto 8 
 
Pneumotórax 
Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.  
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.  
Tosse, tosse, tosse.  
 
Mandou chamar o médico:  
- Diga trinta e três.  
- Trinta e três... trinta e três... trinta e três...  
- Respire.  
.............................................................................. 
 
- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão 
direito infiltrado.  
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?  
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 

(Manuel Bandeira) 

http://twixar.me/dVCK
http://twixar.me/dVCK
https://medicine.mc.vanderbilt.edu/person/richard-w-light-md
https://medicine.mc.vanderbilt.edu/person/richard-w-light-md
https://bit.ly/2P2SXFL
https://bit.ly/2P2SXFL
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13. Leia os comentários sobre os textos 7 e 8: 

 
I. Os textos 7 e 8 abordam o mesmo tema em perspectivas 

diferentes: o 7, não literário, apresenta um distanciamento em 

relação ao referente, o que o torna objetivo e essencialmente 

expositivo, próprio dos gêneros textuais científicos; já o texto 

8, de natureza literária, faz uma abordagem subjetiva do 

referente, atribuindo um caráter metafórico a termos 

científicos. 

II. O texto 8, com evidentes passagens dialogadas, pode ser 

dividido em três partes de acordo com sua temática:  o 

sofrimento físico, evidenciado pela enumeração de sintomas, 

e o emocional, explicitado através do lamento pela a vida que 

não pode viver; o exame, o qual destaca a dificuldade 

respiratória; e o diagnóstico, marcado principalmente pela 

desesperança.  

III. O texto de Manuel Bandeira apresenta evidentes rupturas com 

a poesia tradicional: o uso do verso livre, a abordagem do 

prosaico, o humor negro, a liberdade de expressão. Esses 

traços sinalizam a adesão do poeta à estética modernista, a 

qual se opõe ao academicismo e ao rigor formal clássico. 

Após análise dos comentários acima, podemos afirmar que: 
 
a) Todos estão corretos. 

b) Todos estão incorretos. 

c) Apenas o I e o III estão corretos. 

d) Apenas o II e III estão corretos. 

e) Apenas o I e II estão corretos. 

 

14. No texto 8, o médico responde ironicamente a pergunta do eu-

lírico: “Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino”. 

Além do caráter irônico, pode-se afirmar que ele utilizou, nessa 

passagem, a seguinte figura de linguagem: 

 

a) Eufemismo. 

b) Metonímia. 

c) Catacrese.  

d) Antítese. 

e) Hipérbole. 

 

15. Em um texto oral ou escrito, podem existir informações 

implícitas, que são sinalizadas por alguns termos presentes no 

enunciado ou dependem do conhecimento de mundo do 

interlocutor para serem identificadas. Observe a tira abaixo e 

analise os comentários que seguem: 

 
 
 

 
I. A resposta da mãe, no primeiro quadrinho, é compreendida 

pelo garoto como uma condição para que ele possa ter seu 

pedido atendido: se ele cumprimentar o pai, pode comer o 

chocolate. 

II. A resposta da mãe deveria ser compreendida como um ato de 

isenção da autorização por parte dela e a delegação do ato de 

autorizar para o pai. Assim, “fala com seu pai” tem como 

subentendido “peça a seu pai”. 

III. O humor da tira se constrói em torno do jogo interpretativo 

presente nos diálogos entre mãe e filho, o que permite afirmar 

que a interpretação literal da informação explícita foi a opção 

escolhida pelo garoto por favorecer seus interesses.  

IV. Pode-se inferir que, quando um interlocutor opta em deixar 

subentendida uma informação, corre o risco de esta ser 

desprezada ou não identificada, propositalmente ou não, pelo 

outro, impedindo assim o cumprimento do objetivo 

sociocomunicativo. 

De acordo com sua análise: 
 
a) Estão corretos todos os comentários. 

b) Não há comentários corretos. 

c) Apenas os comentários I e II estão corretos. 

d) Apenas os comentários I, II e IV estão corretos. 

e) Apenas os comentários I, III e IV estão corretos. 

 

16. A identificação da regência de alguns verbos costuma 

apresentar dificuldade, seja devido à informalidade da língua 

falada, na qual muitas construções se mostram em desacordo 

com a norma padrão, seja porque muitos verbos têm mais de 

um significado, e quase sempre, mais de uma regência. 

Considerando o sentido dos verbos destacados, indique a 

alternativa em que a regência está de acordo com a norma 

padrão. 

 

a) O médico esqueceu do paciente na sala de cirurgia. 

b) A negligência do médico implicou na morte do paciente.  

c) A ambulância chegou no hospital após 15 minutos. 

d) O paciente obedeceu as orientações médicas. 

e) O médico atendeu ao pedido da família do paciente. 
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Texto 9 
 
O que é um mulherão da p....? 
 
Conheci outro dia uma mulher incomum. Era jovem e médica, mas 
poderia ser qualquer outra coisa. O essencial é que se tratava de 
um mulherão da porra, como se diz atualmente: uma mulher que 
impressiona pelo vigor da personalidade, pela inteligência e pela 
alegria com que vive, amparada em suas próprias opiniões e 
sentimentos. 
 
Na minha geração, que um dia desses vai fazer 60 anos, havia 
muitas mulheres assim, mas com uma diferença essencial: eram 
duras. Faltavam nos mulherões criados sob a ditadura uma certa 
alegria e muito da doçura que percebo agora. Elas eram altivas, 
livres, destemidas em vários sentidos, mas muitas cultivavam um 
desprezo ativo pela graça e pela gentileza, às vezes pela própria 
feminilidade. Essas coisas lhes pareciam identificadas com 
superficialidade e submissão. 
 
Na semana passada, vendo o filme Como nossos pais, da Laís 
Bodanzky, essas diferenças me ficaram claras. De um lado, havia 
na tela uma mulher forte e enrijecida. Era a mãe. De outro, uma 
mulher suave e perdida. A filha. Não havia no filme um mulherão 
como o que eu conheci na vida real, que tenta juntar as duas 
personagens divergentes numa única pessoa, mais inteira e mais 
feliz. 
 
Ser mulherão da porra, afinal, não implica optar por uma coisa ou 
por outra. É possível sorrir quando há vontade de sorrir e brigar 
quando é o momento de brigar. Dá para ser delicada e carinhosa, 
assim como brava e exigente. Uma mulher pode ser chorona no 
sofá de casa e tenaz nas discussões do trabalho. Pode dançar 
sensualmente até as 4 da manhã e liderar com firmeza as reuniões 
de um grupo político na manhã seguinte. Seres humanos saem de 
fábrica com um vasto repertório de emoções e comportamentos 
contrastantes. A vida é que vai nos metendo em caixinhas. 
(...) 
Para lidar com mulherões da porra, talvez os homens devam se 
transformar em algo equivalente. Homões da porra, quem sabe? 
Mas não como aquele bonitão da TV, embora cozinhar ajude 
qualquer relacionamento. Penso num cara que seja o parceiro 
emocional e prático de uma mulher que tenta ser mais do que foram 
antes dela: mais feliz, mais livre, mais realizada, mais influente no 
mundo. 

(Ivan Martins - http://twixar.me/yR2K) 

 
17. Ao se produzir um texto, as escolhas linguísticas são feitas de 

acordo com as intenções comunicativas e os efeitos de sentido 

que produzirão. Analise os comentários acerca de elementos 

linguísticos do texto 9 e assinale o incorreto: 

 

a) No texto 9, o uso do sufixo –ão, por excelência construtor do 

grau do substantivo, na formação dos termos mulherão e 

homão, acrescenta-lhes um novo sentido que vai além da ideia 

de aumentativo. 

b) A expressão popular “da porra”, considerada em contextos 

sociais como obscena, no texto 9, perde essa característica, 

pois tem a função de reforçar o sentido do termo mulherão. 

c) A opção por homão no lugar de homenzarrão se dá pelo 

desejo de produzir um efeito de sentido associado à ideia 

expressa pelo termo mulherão no contexto do texto 9. 

d) No termo bonitão, o sufixo -ão evidencia um sentido pejorativo 

ou depreciativo e reforça a ideia de que um homem bonito não 

se enquadra na categoria de “homão”.  

e) ‘Em “A vida é que vai nos metendo em caixinhas”, o termo 

“caixinhas”, usado em sentido figurado, pode ser substituído 

por “categorias”.  

 

18. No texto 9, o autor aponta as diferenças entre o “mulherão” da 

sua época de jovem, criada sob a ditadura, e o “mulherão” da 

atualidade. A principal diferença desta em relação àquela é: 

 

a) O comportamento maniqueísta. 

b) A contradição de opiniões e desejos. 

c) A conciliação de características opostas. 

d) A incoerência de sentimentos e posturas. 

e) O abandono da feminilidade e da submissão.  

 

19. A substituição do conectivo destacado no segmento “mas não 

como aquele bonitão da TV, embora cozinhar ajude qualquer 

relacionamento” provocou alteração da relação de sentido em: 

 

a) Mas não como aquele bonitão da TV, apesar de cozinhar 

ajude qualquer relacionamento. 

b) Mas não como aquele bonitão da TV, mesmo que cozinhar 

ajude qualquer relacionamento. 

c) Mas não como aquele bonitão da TV, ainda que cozinhar ajude 

qualquer relacionamento. 

d) Mas não como aquele bonitão da TV, por mais que cozinhar 

ajude qualquer relacionamento. 

e) Mas não como aquele bonitão da TV, ao passo que cozinhar 

ajude qualquer relacionamento. 

 

20. Em qual das alternativas, a norma padrão da língua admite só 

uma concordância verbal? 

 

a) Metade dos estudantes gritavam palavras de ordem. 

b) O médico com o enfermeiro foram ao setor de pediatria. 

c) Iam dar seis horas quando a cirurgia começou. 

d) Grande parte dos enfermeiros rejeitaram a greve. 

e) A maioria dos médicos residentes admitiram a mudança de 

turno.  

 

http://twixar.me/yR2K
http://twixar.me/yR2K
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Ciências Humanas 
 

21. Como fundador e sistematizador da LÓGICA, Aristóteles foi 

responsável por estabelecer dois princípios fundamentais 

dessa disciplina: o Princípio de não-contradição e o princípio 

do terceiro excluído. De acordo com Aristóteles, O princípio de 

não contradição declara que um predicado não pode pertencer 

e não pertencer a um sujeito ao mesmo tempo e sob a mesma 

relação.  
Fonte: BELO, Renato dos Santos. 360º filosofia: história e dilemas, volume 

único. 1ª. Ed.São Paulo: FTD, 2015. 

 

O princípio de não contradição contrariava:  

 

a) A tese de Tales de Mileto sobre o princípio gerador da vida a 

água. 

b) A tese de Anaxímenes sobre o princípio gerador da vida, o ar. 

c) A tese de Anaximandro sobre o princípio da vida, o apeíron. 

d) A tese de Heráclito sobre o princípio originário de que a 

realidade é puro movimento. 

e) A tese de Pitágoras sobre o princípio originário de que a 

realidade é o número.   

 

22. De acordo com Nietzsche, há uma moral que sempre esteve 

relacionada a valores de bravura, coragem e nobreza. Ela 

expressa as normas de conduta de uma pequena casta que 

se considera superior a todas as outras. Essa moral, no 

entanto, teria sido posta de cabeça para baixo por uma moral 

inventada pelos pobres, fracos e ressentidos, que afirma os 

valores da piedade e da humildade e da humildade e privilegia 

o submisso em detrimento do forte.   
Fonte: BELO, Renato dos Santos. 360º filosofia: história e dilemas, volume 

único. 1ª. Ed.São Paulo: FTD, 2015. 
 

Tal moral também é conhecida como: 

 

a) A moral dos fracos ou moral dos escravos. 

b) A moral do senhor ou aristocrática. 

c) A moral deontológica ou moral do dever 

d) A moral da convicção 

e) A moral do utilitarismo. 

Texto 10 
 
Percebe-se facilmente de onde nasce o amor à liberdade dos 
povos; a experiência nos mostra que as cidades crescem em poder 
e em riqueza enquanto são livres. É maravilhoso, por exemplo, 
como cresceu a grandeza de Atenas durante os cem anos que se 
sucederam à ditadura de Pisistrato. Contudo, mais admirável ainda 
é a grandeza alcançada pela república romana depois que foi 
libertada dos seus reis. Compreende-se a razão disto: não é o 
interesse particular que faz a grandeza dos Estados, mas o 

interesse coletivo. E é evidente que o interesse comum só é 
respeitado nas repúblicas: tudo o que pode trazer vantagem geral 
é nelas conseguido sem obstáculos. Se certa medida prejudica um 
ou outro indivíduo, são tantos os que ela favorece, que se chega 
sempre a fazê-la prevalecer, a despeito das resistências, devido ao 
pequeno número de pessoas prejudicadas. 
O contrário acontece com a monarquia: com frequência, o que o 
monarca faz com seu próprio interesse prejudica o Estado – e o 
que beneficia o Estado é nocivo aos interesses particulares do 
monarca (...)    (MAQUIAVEL, 2008, P.197-198). 

 
23. Maquiavel escreveu O princípe e comentários sobre a 

primeira década de Tito Lívio ao mesmo tempo. A primeira 

obra motivou sua fama e fortuna, mas foi na segunda obra, 

cujo texto citado, compreende-se que: 

 

a) A monarquia e poder absoluto foram elogiadas. 

b) A monarquia foi elogiada. 

c) A república e a liberdade foram desconsideradas.  

d) O poder absoluto foi elogiado. 

e) A república e a liberdade foram elogiadas.  

 
(...) Á luz do pluralismo de planos de vida individuais e formas de 
vida individuais e formas de vida culturais, a questão central do 
Liberalismo contemporâneo passa a ser, então, saber como é 
possível existir uma sociedade justa, boa e estável de cidadãos que 
estão divididos entre si por interesses e valores não apenas 
divergentes, mas, por vezes, irreconciliáveis entre si.  

(WERLE, 2012, p. 261). 

 
24. A questão levantada pelas compreensões teóricas políticas 

liberais e enfrentada até mesmo por outras concepções 

teóricas foi: 

 

a) A de excluir o uso da força pelo Estado. 

b) A de garantir autonomia e liberdade individuais. 

c) A de determinar o poder do aparelho repressivo do Estado. 

d) A de garantir valores de acordo com as religiões. 

e) A de manutenção da ordem e do progresso. 

Texto 11 
 
O imaginário de uma sociedade ideal que tivesse como prioridade 
o bem estar do sujeito amparado por instituições socio-políticas e 
econômicas que fossem comprometidas  com a coletividade, foi a 
mola propulsora do pensamento moderno que vinha a se contrapor 
com todo pensamento arcaico, e buscava na medida em que se 
libertava do discurso da religião e da tradição eleger como verdade 
o método científico de forma que a razão foi a substituta da fé. 
Entretanto a crise da modernidade se deu quando o sonho de um 
mundo melhor não se revelou como verdadeiro, pois nem todas as 
pessoas puderam pagar o preço do avanço e novamente 
mergulhou-se na exclusão social.  A busca insessante pelo culto 
exacerbado da razão provoca um desiquilíbrio nas relações 
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humanas fazendo com que as pessoas buscassem o sucesso 
independente da condição do outro, de forma individualista, 
provocando uma ruptura com o pensamento da coletividade e do 
bem-estar social.  De fato, o progresso científico e o 
desenvolvimento tecnológico provocou duas vias de acesso, de 
forma que ao mesmo tempo em que tornou o mundo melhor, trouxe 
consigo as guerras que traumatizaram as pessoas causando um 
desconforto social fator determinante para o surgimento de 
movimentos antimodernos. 
Fonte:www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada11/artigos/4/artigo

_simposio_4_570_jussarabortoluzzi@yahoo.com.br.pdf. 
Último acesso em 18/04/2019 

 
25. Dentre as ideias advindas da crítica à modernidade e seus 

valores encontra-se na compreensão de um termo usado na 

maioria das vezes com intuito polêmico, para designar 

doutrinas que se recusam a reconhecer realidades ou valores 

cuja admissão é considerada importante. (...) Em outros 

casos, é empregada para indicar as atitudes dos que negam 

determinados valores morais ou políticos. Tal compreensão é 

conhecido (a) como: 

 

a) Utilitarismo. 

b) Pós-modernidade. 

c) Hipermodernidade. 

d) Pragmatismo. 

e) Niilismo. 

 
Texto 12 
 
(…) 
No Brasil, apenas um terço das(os) trabalhadoras(es) 
domésticas(os) possuem carteira assinada. Isso significa que dois 
terços dessas(es) trabalhadoras(es) não estão cobertas(os) pela 
legislação trabalhista e não têm acesso à instrumentos de proteção 
social. Formalizar as relações de emprego significa melhorar as 
condições de trabalho e de vida de todas(os) as(os) 
trabalhadoras(es), o que por sua vez aprimora a qualidade e a 
produtividade dos serviços prestados aos(às) empregadores(as). A 
Recomendação nº 204  da OIT fala sobre a importância da 
formalidade do trabalho e apresenta elementos para promover a 
formalização. 
(…) 
Como uma das ocupações mais antigas e importantes do Brasil, o 
trabalho doméstico está vinculado à história da escravidão, do 
colonialismo e outras formas de servidão. Hoje, o trabalho 
doméstico remunerado é uma atividade essencial ao bom 
funcionamento da economia, pois garante, por meio das atividades 
de cuidado, a reprodução social, incluindo a reprodução da força 
de trabalho. Apesar de sua importância central para a organização 
social e econômica do país, o trabalho doméstico ainda se 
caracteriza pela invisibilidade, desvalorização e baixa 
regulamentação, apresentando um conjunto de aspectos que o 
distanciam do conceito de Trabalho Decente. 
 

(…) 
A Lei Complementar nº 150, de 2015, estendeu novos direitos 
às(aos) trabalhadoras(es) domésticas(os), tais como a jornada de 
trabalho de 44 horas semanais, o pagamento de horas extras e de 
adicional noturno e o Simples Doméstico. 

DISPONÍVEL EM: https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-
domestico/WCMS_565971/lang--pt/index.htm  

 
26. O chamado trabalho doméstico, durante muito tempo, não 

contou com legislação que garantisse direitos que outras 

profissões podem usufruir. A partir da leitura do texto, a charge 

fornece elementos que: 

 

a) Confirmam a situação de parcimônia das relações entre 

trabalhadoras domésticas e suas patroas. 

b) Reiteram o status atribuído de legalidade plena das relações 

entre trabalhadoras domésticas, estado e classe patronal. 

c) Revelam a permanência de uma ideologia que atribui posição 

social de subalternidade ao trabalhador doméstico. 

d) Relacionam as condições de trabalho doméstico no Brasil às 

condições do passado histórico escravista republicano. 

e) Caracterizam a violência explícita entre trabalhadoras e 

estado, que deve regular quanto se aufere desse tipo de 

trabalho. 

 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada11/artigos/4/artigo_simposio_4_570_jussarabortoluzzi@yahoo.com.br.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada11/artigos/4/artigo_simposio_4_570_jussarabortoluzzi@yahoo.com.br.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada11/artigos/4/artigo_simposio_4_570_jussarabortoluzzi@yahoo.com.br.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada11/artigos/4/artigo_simposio_4_570_jussarabortoluzzi@yahoo.com.br.pdf
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-domestico/WCMS_565971/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-domestico/WCMS_565971/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-domestico/WCMS_565971/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-domestico/WCMS_565971/lang--pt/index.htm
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27. A vida em sociedade é caracterizada por processos de 

aprendizado e ensino que ocorrem de maneira direta e 

indireta. A charge acima apresenta três conceitos sociológicos 

que compõem, diretamente, esses processos que são: 

 

a) Instituição social – socialização – ideologia. 

b) Instituição social – interseccionalidade – estratificação. 

c) Estrutura – agência – ideologia. 

d) Organização - socialização – interseccionalidade. 

e) Interação – trabalho – consciência de classe. 

 
Texto 13 
 
(…) 
Nada no passado 
Tudo no futuro 
Espalhando o que já está morto 
Pro que é vivo crescer 
Sob a luz da lua 
Mesmo com sol claro 
Não importa o preço que eu pague 
O meu negócio é viver 
 
Eu vou virar a própria mesa 
Quero uivar numa nova alcatéia (nova alcatéia) 
Vou meter um Marlon Brando nas idéias 
E sair por aí 
Pra ser Jesus numa moto 

Che Guevara dos acostamentos 
Bob Dylan numa antiga foto 
Cassius Clay antes dos tratamentos 
John Lennon de outras estradas 
Easy Rider, dúvida e eclipse 
São Tomé das letras apagadas 
E arcanjo Gabriel sem apocalipse 
(…) 

(JESUS NUMA MOTO – Sá, Rodrix e Guarabyra) 

 
28. Os processos sociais são marcados continuidades e rupturas, 

mudanças e permanências. A charge acima e o texto 13 

podem ser lidos como exemplos de dois conceitos 

sociológicos, que se opõem, a saber, respectivamente: 

 

a) Estrutura – alienação. 

b) Agência – estrutura. 

c) Estrutura – agência. 

d) Ideologia – organização. 

e) Senso comum – imaginação sociológica. 

Texto 14 
 
(…) 
Tanto no ensino fundamental e médio como no ensino superior, as 
humanidades e as artes estão sendo eliminadas em quase todos 
os países do mundo. Consideradas pelos administradores públicos 
como enfeites inúteis, num momento em que as nações precisam 
eliminar todos os elementos inúteis para se manterem competitivas 
no mercado global, elas estão perdendo rapidamente seu lugar nos 
currículos e, além disso, nas mentes e nos corações dos pais e dos 
filhos. 

(NUSSBAUM, Martha C. Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das 
humanidades. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015, p. 4.) 

 
29. O texto apresenta uma constatação sobre a forma como, em 

vários países, estão sendo tratadas as humanidades. A 

perspectiva sobre a qual se apoia essa eliminação das 

humanidades é: 

 

a) Humanitária. 

b) Bélica. 

c) Eficaz. 

d) Utilitarista. 

e) Estrutural. 

Texto 15 
 
Meu amor 
O que você faria se só te restasse um dia? 
Se o mundo fosse acabar 
Me diz, o que você faria? 
 
Ia manter sua agenda 
De almoço, hora, apatia? 
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Ou esperar os seus amigos 
Na sua sala vazia? 
(…) 
 
Corria prum shopping center 
Ou para uma academia? 
Pra se esquecer que não dá tempo 
Pro tempo que já se perdia? 
(…) 
 
Andava pelado na chuva? 
Corria no meio da rua? 
Entrava de roupa no mar? 
Trepava sem camisinha? 
 
Meu amor 
O que você faria? 
O que você faria? 
 
Abria a porta do hospício? 
Trancava a da delegacia? 
Dinamitava o meu carro? 
Parava o tráfego e ria? 
(O ÚLTIMO DIA – Moska) 

 
30. O texto 15 apresenta uma composição que descreve as 

possibilidades de ação em uma situação em que o mundo 

fosse “acabar”. Utilizando a ideia de um possível “fim do 

mundo”, teríamos sociologicamente, de forma respectiva, 

como situação e consequência: 

 

a) Controle social – desencantamento do mundo. 

b) Suspensão da ordem – anomia. 

c) Suspensão da ordem – progresso. 

d) Controle social – consciência coletiva. 

e) Anomia – solidez. 

Fonte:https://super.abril.com.br/sociedade/qual-e-o-problema-em-mudar-a-
embaixada-para-jerusalem/ 

 
31. Quando consideramos as questões sobre o equilíbrio de 

forças em espaços conflituosos, devemos levantar vários 

aspectos. Analisando a dimensão histórica do conflito citado 

acima: 

 

a) Podemos afirmar que o discurso religioso se sobrepõe 
completamente às questões geopolíticas internacionais e aos 
interesses políticos de grupo na região. 

b) Associamos ao discurso sionista, às mudanças nos interesses 
nos períodos entre as I e II Guerras e Guerra Fria e a 
consolidação das influências econômicas na região. 

c) Abordamos o aspecto da disputa étnica entre judeus e 
muçulmanos como um novo capítulo dessa rivalidade, 
estabelecida ainda no período da ocupação romana. 

d) Percebemos que a dinâmica social tem importância superior 
às questões étnico-religiosas na região. 

e) Chegamos à conclusão de que as questões na região 
obedecem aos fatores internos, guardando pouca ou 
nenhuma relação com o equilíbrio de forças no âmbito 
internacional. 

 

 
32. O incêndio que consumiu parte da estrutura da Notre-Dame, 

catedral que simboliza o Gótico Medieval, trouxe à tona mais 

uma vez a discussão sobre a proteção do Patrimônio Cultural. 

Sobre o PATRIMÔNIO CULTURAL no Brasil 

 

a) São constituídos exclusivamente por força de lei, sem a 
participação ou intervenção da comunidade diretamente 
ligada ao bem cultural. 

b) Apresentam um perfil ligado às etnias minoritárias no Brasil, 
principalmente quando consideramos o Patrimônio Material. 

c) Podemos considerar que, ao contrário de outros países como 
a França, o Patrimônio Cultural brasileiro tem mecanismos de 
proteção e conservação bastante sofisticados. 

d) Se define como Material e Imaterial. São exemplos de bens 
materiais as Igrejas coloniais. Já do Patrimônio Imaterial 
podemos citar as festividades e as expressões culturais como 
a Capoeira. 

e) Percebemos que está dividido em duas grandes esferas: o 
patrimônio Tangível e o Intangível. Os prédios e obras de arte 
configuram o primeiro tipo. Todo o restante está contido no 
segundo tipo, dado que sua manifestação é puramente 
abstrata. 

 
33. Comemoramos recentemente o Dia do Trabalhador, em 1º de 

maio. Antes de um feriado, essa data remonta às lutas por 

melhores condições de trabalho, como salários melhores e 

jornadas de trabalho menos extenuantes. Foi somente no 

século XX, quase 150 anos após a Revolução Industrial que 

https://super.abril.com.br/sociedade/qual-e-o-problema-em-mudar-a-embaixada-para-jerusalem/
https://super.abril.com.br/sociedade/qual-e-o-problema-em-mudar-a-embaixada-para-jerusalem/
https://super.abril.com.br/sociedade/qual-e-o-problema-em-mudar-a-embaixada-para-jerusalem/
https://super.abril.com.br/sociedade/qual-e-o-problema-em-mudar-a-embaixada-para-jerusalem/
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se reconheceu o pleito da classe operária, após movimentos 

como o Ludista inglês e o Cartismo francês. Acontecidos na 

primeira metade do século XIX, revelavam a tônica das 

relações trabalhistas da Era do Capital. 

 

Sobre o TRABALHO na História, considere: 

 

I. As relações de trabalho passaram por mudanças profundas, 
sobretudo na Era Industrial. Entretanto, o conhecimento 
técnico do trabalhador permaneceu intacto, sendo a 
principal moeda de troca entre ele e o sistema produtivo em 
ascensão. 

II. Uma das mais dramáticas transições se dá do trabalho 
artesanal para o manufatureiro e desse para a 
maquinofatura, quando o homem passa a integrar um 
complexo produtivo que tem na máquina o grande 
impulsionador e é percebida, também, como o objeto do 
martírio das exaustivas horas de trabalho. 

III. Ao observarmos o trabalho no Brasil, percebemos a 
completa superação das marcas socioculturais impressas 
pelos longos anos da escravidão, que praticamente esteve 
presente em todos os grandes marcos da História política 
brasileira. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
a) As afirmativas I e II 
b) As Afirmativas I e III 
c) As afirmativas II e III 
d) A afirmativa I 
e) A Afirmativa II 
 
34. Em 1987 foi publicado o Relatório “Our Common Future”, um 

esforço da ONU encabeçado pela então primeira-ministra 

norueguesa Gro Harlem Brundtland. Esse trabalho, conhecido 

também como Relatório Brundtland, traz uma preocupação 

que pode ser resumida em uma palavra: Sustentabilidade. 

Muito embora esse termo seja um ‘empréstimo’ da Economia 

– que o entende como uma relação entre o consumo de 

matérias-primas em detrimento ao tempo – o relatório 

Brundtland expande seu campo para a área social, criando 

relações entre o desenvolvimento das populações e a 

consciência do uso dos recursos naturais. Ao apresentar a 

situação latino-americana, o texto se remete às ‘questões 

históricas’ que fundamentam as desigualdades sociais. 

 

Sobre essas ‘questões históricas’: 

 

a) Podemos afirmar que se refletem primordialmente nos 
espaços urbanos, dado que o modelo colonial implantado aqui 
teve um perfil mais citadino que rural. Essa hipótese se 
sustenta quando analisamos os ciclos econômicos do período 
colonial e do século XIX. 

b) Percebemos que a construção de um projeto nacional 
civilizado e avançado só seria possível com o contato com a 
cultura europeia. Essa hipótese é reforçada pelos achados 
arqueológicos, que mostram um grau de evolução muito baixo 
entre as comunidades chamadas de ‘pré-contato’ ou ‘pré-
colombianas’. 

c) Discutimos o projeto de instalação dos interesses econômicos 
europeus se refletindo na organização social dos agentes ao 
longo do período. A ‘docilização’ do indígena e a introdução 
do escravizado atendiam antes aos objetivos pragmáticos, 
criando um corpo social cujo trabalho – e os corpos – 
representavam o lucro. 

d) Corroboramos com a interpretação de que as desigualdades 
sociais são o resultado de dinâmicas próprias de cada época 
e que, por isso, remetem pouco aos períodos passados. Não 
há como considerar as demandas atuais de minorias como 
reflexo ou ‘dívida’ histórica. 

e) Discordamos dos impactos das diferenças culturais entre 
comunidades indígenas americanas e europeus. O contato 
entre esses grupos se deu de tal maneira que os elementos 
culturais se mesclaram de maneira a preservar um e outro, 
como elementos isolados ou combinados. 

 
35. O ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados – é responsável pelo monitoramento da situação 

daquelas pessoas que foram obrigadas a sair de sua terra 

natal ou de moradia por questões políticas, culturais, étnicas 

ou religiosas. O caso mais emblemático é o dos refugiados 

sírios. 

 

Sobre a atual situação síria, analise: 

 

I. Após a tentativa frustrada de criar uma grande unidade 
árabe conhecida como Pan-Arabismo nas décadas de 1950 
e 1960, a Síria passou por governos autoritários e desde o 
ano de 2000 tem Bashar Al-Assad como presidente. 

II. O governo sírio passa por sérias críticas em sua forma 
política autoritária no cenário internacional. Internamente, os 
grupos se dividem entre questões étnicas e religiosas, 
alguns contando com o apoio de nações como os Estados 
Unidos. 

III. Uma das consequências da Guerra Civil foi a formação de 
um grupo mais radical, situado na região fronteiriça com o 
Iraque e Irã, mas de influência global. Esse grupo usa o 
terrorismo e exibições públicas como a destruição de sítios 
arqueológicos como forma de afirmar seu poder e influência. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
a) A afirmativa I 
b) A afirmativa II 
c) A afirmativa III 
d) Todas as afirmativas. 
e) As afirmativas I e III 
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36. A BATALHA DO ESTELITA  

 
Como um cais abandonado criou uma briga entre ativistas e 
construtoras, ganhou na Internet a atenção do Brasil e colocou o 
Recife no centro do debate sobre o futuro das cidades 
 
Ele está fincado no centro da capital pernambucana, ao lado do 
Forte das Cinco Pontas, erguido pelos holandeses em 1630 e, 
desde então, cenário das maiores revoltas da cidade. Hoje, o cais 
José Estelita e seu entorno estão de novo em evidência. 
Descontentes com a situação, estudantes, arquitetos, professores 
e advogados, entre outros membros do grupo, se uniram no 
movimento Ocupe Estelita. Há anos eles lutam contra as empresas 
de construção civil que pretendem injetar até R$ 1,1 bilhão para 
erguer ali um complexo residencial e comercial. Chamado Novo 
Recife, o projeto é uma cortina de espigões bem diferente da área 
– histórica, mas decadente. 
 
Novo Recife 
O declínio do cais teve início nos anos 70, quando a estação 
ferroviária que dava vida ao local foi demolida para dar lugar a um 
viaduto. Anos depois, os armazéns, antes cheios de açúcar, 
acabaram obsoletos. Dessa época, restam carcaças de vagões, ao 
sabor da maresia, desafiando a ferrugem. Por mais de 30 anos, o 
cais ficou entregue às moscas. 
Em 2008, o consórcio formado pelas construtoras arrematou a área 
em um leilão por R$ 55 milhões. Em 2012, pressionado pelo 
Direitos Urbanos, ele apresentou o Novo Recife. Inspirados pelo 
movimento Occupy Wall Street e desgostosos com o projeto, 
manifestantes se organizaram para peitar as empresas. Surgiu 
assim o Ocupe Estelita, que ganhou corpo ao buscar detalhes e 
irregularidades (...).  
 
Ocupe Estelita 
Quando flagraram máquinas derrubando os galpões, os ativistas 
constataram que só salvariam o cais se o ocupassem. Entraram, 
peitaram os seguranças e barraram a demolição(...).  

Fonte: https://super.abril.com.br/comportamento/a-batalha-do-estelita/ 

 
A matéria apresentada em edição da Revista Superinteressante 
retrata uma celeuma envolvendo o poder econômico, a gestão 
pública, a justiça e representações acadêmicas e sociais, em torno 
de um processo de intervenção urbana denominado 
 
a) Metropolização.  

b) Gentrificação. 

c) Ilha de calor urbana. 

d) Função urbana. 

e) Hierarquia urbana. 

 
 
 
 
 
 
 

37. Considere a letra de música a seguir: 

Música: Ocaso 
Banda: Bequadros 
 
Desprezo o modo como as pessoas vivem 
Eu desprezo a moda 
Desprezo o caso contado às pressas 
Eu dispenso a caça 
Desprezo a fama dos estúpidos 
Eu desprezo a fome 
Desprezo o amor por interesse 
Eu dispenso roma 
Faça do meu descaso o teu acaso 
E o ocaso fechará o dia 
Faça do meu fraco o teu forte 
Do meu triste o teu norte 
Desfaço os mitos controladores 
Eu desfiro o golpe 
Desprezo toda e qualquer bandeira 
Eu dispenso a pose 
Desprezo os termos dos poderosos 
Eu dispenso ternos 
Desprezo as falsas saudações 
Eu desprezo a farda 
Faça do meu descaso o teu acaso 
E o ocaso fechará o dia 
Faça do meu fraco o teu forte 
Do meu triste o teu norte 
Prefiro o canto não encontrado 
Eu almejo a fuga 
O contra ponto encantoado 
Música é musa 
Prefiro o lento ao apressado 
Trabalhar à toa 
Ou o sujeito à oração 
Tempo que perdoa 
Faça de meu descaso o teu acaso 
E o ocaso fechará o dia 
Faça do meu fraco o teu forte 
Do meu triste o teu norte 

https://www.letras.mus.br/bequadros/ocaso/ 

 
O termo que dá nome à música e, que também está destacado na 
transposição da letra, acima (em negrito, sublinhado), é 
relacionável, no sentido da orientação espacial, ao 
 
a) Norte. 

b) Leste. 

c) Oeste. 

d) Sul. 

e) Sudeste. 

 

38. O Brasil é o maior produtor de borracha natural na América 

Latina. O látex retirado das seringueiras é a matéria prima, 

sendo o produto utilizado na confecção de diversos artefatos, 

https://super.abril.com.br/comportamento/a-batalha-do-estelita/
https://super.abril.com.br/comportamento/a-batalha-do-estelita/
https://www.letras.mus.br/bequadros/
https://www.letras.mus.br/bequadros/
https://www.letras.mus.br/bequadros/
https://www.letras.mus.br/bequadros/ocaso/
https://www.letras.mus.br/bequadros/ocaso/
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suprindo parte da necessidade de insumos de diversos 

segmentos dos ramos da economia. 

 

A produção que, no passado, era baseada em técnicas 

simples, hoje, movimenta os setores do agronegócio e da 

indústria. 

Assim como a modernização das técnicas de produção da 

borracha natural, as áreas de cultivo das seringueiras também 

sofreram uma sensível mudança, no que diz respeito ao 

espaço geográfico, ao longo do Século XX, se concentrando, 

na atualidade, sobretudo, no estado de(o): 

 

a) Amazonas. 

b) São Paulo. 

c) Maranhão. 

d) Pará. 

e) Mato Grosso. 

 
39. Observe o mapa a seguir: 

 

 
 
O mapa traz em destaque os limites entre as placas litosféricas e 
as localizações das grandes cadeias de montanhas do planeta. 
Considerando os aspectos geográficos das Américas, a localização 
das grandes cadeias montanhosas nas porções norte e sul 
determina 
 
a) Maior índice pluviométrico nas porções oeste. 

b) Formação de áreas desérticas nas áreas costeiras situadas 

nas porções leste. 

c) Ocorrência de florestas temperadas nos extremos norte e sul. 

d) Águas oceânicas com temperaturas mais elevadas no Golfo 

do México. 

e) Rios mais extensos nas partes orientais das cadeias. 

 
 
 

40. Mineradoras correm para desativar barragens em Minas 

Gerais 

Além da Vale, grandes mineradoras como a Mineração Usiminas, 
Gerdau, ArcelorMittal e a CSN já vêm executando planos para 
desativação de reservatórios de rejeitos em Minas 
 
Grandes mineradoras que exploram ricas reservas de ferro há 
décadas na Região Central de Minas Gerais com barragens 
convencionais classificadas pelos órgãos fiscalizadores no mesmo 
nível de risco dos reservatórios que romperam em Mariana e 
Brumadinho estão investindo para desativá-las. Entre as cinco 
maiores empresas do setor, além da Vale, ouvidas ontem pelo 
Estado de Minas, três trabalham no fim do uso das barragens, a 
Mineração Usiminas, o grupo Gerdau e a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), e uma, o grupo ArcelorMittal, já encerrou um único 
reservatório que mantinha na chamada Serra Azul de Minas (...). 
Para se livrar do risco das barragens, as empresas adotam, na 
exploração das minas, o chamado sistema de tratamento do 
material a seco, que consiste no empilhamento dos rejeitos, quase 
na forma de pó, sistema melhor controlado e que elimina a 
possibilidade de rompimento e vazamento. Isso, embora possa 
contaminar o meio ambiente quando sujeito a ventos fortes e 
tempestades, se dispostas próximo a mananciais de água. 
“Crônica de uma morte anunciada” é como o consultor Eduardo 
Nery, da Energy Choise, de BH, classifica as tragédias de Mariana 
e Brumadinho, tomando emprestado o título de obra do escritor 
colombiano e Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Márquez. 
“O problema decorre da construção de barragens que são antigas 
e consistem numa simples contenção. Faz-se barramentos (nas 
barragens a montante) em cima dos resíduos, apoiados neles. Elas 
não têm sangradouro”, afirma o especialista (...). 
Fonte:https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,102634

3/mineradoras-correm-para-desativar-barragens-em-minas-gerais.shtml 

 
A relação de Minas Gerais com a exploração de riquezas minerais 
remete aos primeiros núcleos instalados pelos bandeirantes em 
todo o território do atual Estado. O mais antigo documento que 
registra o nome Minas Gerais é de 1700, quando o jesuíta Codeo 
fez, em seu mapa, referência à região do atual Quadrilátero 
Ferrífero com o nome Minas Gerais dos Cataguás. 
 
A grande exploração de minérios no Estado de Minas Gerais está 
geologicamente relacionada à presença de 
 
a) Sedimentações antigas. 

b) Cristalinos fanerozoicos. 

c) Dobramentos antigos. 

d) Sedimentações cratônicas. 

e) Cadeias cenozoicas. 

 
 
 
 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026343/mineradoras-correm-para-desativar-barragens-em-minas-gerais.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026343/mineradoras-correm-para-desativar-barragens-em-minas-gerais.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026343/mineradoras-correm-para-desativar-barragens-em-minas-gerais.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/31/interna_gerais,1026343/mineradoras-correm-para-desativar-barragens-em-minas-gerais.shtml
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Redação 
 
Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo, de 20 a 30 linhas, 
na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 
abaixo: 
 
Texto 1 
 

 
(Gilmar - http://twixar.me/00qK) 

 
Texto 2 
 
A maioria dos brasileiros adultos (64%) avalia que a posse de 
armas deve ser proibida e um terço (34%) avalia que a posse de 
armas deve ser um direito. Uma parcela de 2% não opinou. Em 
comparação à pesquisa anterior, de agosto de 2018, o índice de 
brasileiros contrários à posse de armas cresceu seis pontos (era 
58%). O atual índice é o segundo mais alto da série histórica, 
iniciada em 2013, naquele ano o índice alcançou 68%. 

(Datafolha – abril de 2019 - http://twixar.me/90qK) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: 
 
Ampliar o direito de possuir e portar uma arma é uma 
estratégia eficiente para promover a segurança do 
cidadão? 

 



     Vestibular Medicina 2019.2 

                     Medicina 2019.2 – 01/06 
  

 

 
 
 

Linguagem 
 

1 - C 
2 - A 
3 - B 
4 - D 
5 - A 
6 - C 
7 - A 
8 - C 
9 - D 
10 - B 
11 - C 
12 - A 
13 - D 
14 - A 
15 - A 
16 - E 
17 - D 
18 - C 
19 - E 
20 - C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ciências Humanas 
 

21 - D 
22 - B 
23 - E 
24 - B 
25 - E 
26 - C 
27 - A 
28 - B 
29 - D 
30 - B 
31 - B 
32 - D 
33 - E 
34 - C 
35 - D 
36 - B 
37 - C 
38 - B 
39 - E 
40 - C 

 
 


