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Linguagem 

 
Text 1 

Do vaccines cause autism? 

Contrary to what some people believe, numerous studies show that 
there is no link between vaccines (and its ingredients) and autism. 
The misconception that it does was initiated by a study published in 
1998 that claimed that the MMR vaccine might cause autism. 
However, since then, the research used in the study was found to 
be false. In addition, the journal that published the study withdrew 
the paper and the doctor who wrote it lost his medical license. 

The misconception that vaccines and autism are somehow linked 
may be due to the fact that the diagnosis of autism is often made in 
children between 18 months and 3 years of age—the same age 
range in which children receive the majority of their vaccinations. 

( https://www.gethealthystayhealthy.com/articles/measles-rise - acesso 19.10.19 ) 

01. Check the correct alternative according to the words in italics 

in the text. 

 

a) However is used to introduce a statement that contrasts with 

something that has just been said. 

b) Misconception is a belief or an idea that is based on correct 

information, or that is understood by people. 

c) The pronoun it refers to journal. 

d) The relative pronoun that can be correctly replaced by who.  

e) The verb might expresses advice and could be replaced by 

may without change in meaning.   

 

02. Which of the statements below is supported by the text? 

 

a) MMR vaccine takes its toll on autism. 

b) So far, many studies have linked vaccines to autism. 

c) MMR vaccine has nothing to do with autism.  

d) Adverse reactions to MMR vaccine may lead to autism. 

e) The tie between autism and vaccines has been unquestionably 

proven.  

Text 2 
 

Chinese doctor accused of posing for photographs while 
woman fought for her life is suspended 

A doctor in northern China has been suspended pending an 
investigation into allegations he was posing for photographs for a 
hospital brochure while one of his elderly patients was in need of 
emergency medical care. 

The patient, 84-year-old Kang Jinlian, died at Wenshui County 
People’s Hospital in Shanxi province on July 15, after being 

admitted at about 9pm the night before suffering from nausea, 
according to a report by Shanxi Radio Television. 

After an initial assessment, Kang was transferred to the intensive 
care unit of the cardiology department, it said. 

In a separate report by Pearvideo.com, Kang’s grandson, Wu, said 
that as the family was waiting for the doctor to check on her 
condition, all of the medical staff left the ward and went to another 
area of the hospital where a photographer was taking pictures for a 
brochure. 

While the doctor was away, Kang’s pain intensified and her 
condition worsened, news website China Economic Net reported. 

Wu was quoted as saying that over a 20-minute period he and his 
family tried four times to get a doctor to look at his grandmother but 
without success. The report said that Kang died the following 
morning, though did not elaborate. 

In a statement issued on social media on Tuesday, the health 
authority in Shanxi expressed its condolences to the family for 
Kang’s death and shock at the apparent way in which the situation 
had been handled. 

It said it had “zero tolerance” for unethical behaviour, and that a 
doctor from the hospital in Wenshui had been suspended pending 
a full investigation. Once completed, the results of the inquiry would 
be made public, it said. 

Neither the hospital nor the health authority was prepared to 
comment further on the matter. 

(https://www.scmp.com/news/china/society/article/3019922/chinese-doctor-
accused-posing-photographs-while-woman-fought-her - acesso 19.10.19 ) 

03. Which of the statements below is supported by the text? 

 

a) Health authority says it has ‘zero tolerance’ for unethical 

behaviour and will investigate. 

b) The parents of an elderly patient, who died less than a day after 

being admitted to intensive care, say staff ignored their pleas 

for help. 

c) The patient did not receive any assistance from the hospital 

staff.  

d) The physician was taking some pictures of the whole staff for 

a brochure while the patient´s condition was getting worse. 

e)  The report said the patient died of a heart arrest the following 

owing to her old age.   

 
 
 
 

https://www.gethealthystayhealthy.com/articles/measles-rise%20-%20acesso%2019.10.19
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3019922/chinese-doctor-accused-posing-photographs-while-woman-fought-her%20-%20acesso%2019.10.19
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3019922/chinese-doctor-accused-posing-photographs-while-woman-fought-her%20-%20acesso%2019.10.19
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04. Which of the statements below is not true according to text? 

 

a) A doctor caused the family of a patient serious upset and 

anxiety. 

b) A doctor has been suspended after healthy authority in Shanxi 

found him guilty of unethical behavior. 

c) Kang´s pain did not subside and her condition deteriorated. 

d) The report said the patient died the following morning without 

adding details.  

e) Wu and his family attempted to get a doctor to check on their 

grandmother but their efforts did not succeed.  

 

05. Check the wrong definition that explains the vocabulary in 

italics in the text.  

 

a) Though is a conjunction used to contrast with the information 

given in a previous sentence.  

b) Assessment is the process of considering all the information 

about a situation or a person and making a judgement. 

c) Has been is a verb phrase which expresses an action that 

started in the past and continues in the present. 

d) A ward is a room in a hospital which has beds for many 

people, often people who need similar treatment. 

e) A brochure is a book with photos and information about a 

person or a group of people.  

 

Texto 3 
 

"Bacurau": Um canto de amor ao Nordeste no filme mais 
político dos últimos tempos... 

 
O longa é cheio de metáforas nem sempre muito claras, mas 
contundentes, com uma inegável competência e originalidade para 
se apropriar da cultura popular nordestina para falar de luta e 
sobrevivência. E preservação da própria liberdade. A trama se 
passa "daqui a alguns anos", no sertão do oeste de Pernambuco. 
A cidadezinha (fictícia) de Bacurau sofre com sabotagens diversas: 
não recebe mais água, enquanto comida e medicamentos se 
tornam raridade. O sinal de celular está cortado, e a cidade 
literalmente sumiu de todos os mapas oficiais. Quando 
assassinatos começam a acontecer, a população local se une para 
resistir, mesmo que, para isso, precise ser tão violenta e 
sanguinária como os grupos interessados em dizimar a 
cidadezinha.  

O povoado de Bacurau é provavelmente tudo o que Bolsonaro não 
gostaria que o Brasil fosse. As pessoas são pobres, escapam dos 
ideais de beleza canônicos brancos e europeus, mas são sobretudo 
livres e respeitam a liberdade de ser alheia. Personagens 
transgêneros, lésbicas e prostitutas são tratados com a mesma 
naturalidade e respeito que qualquer "cidadão de bem" do vilarejo. 

São um povo unido e que tem amor próprio; se preciso, mancharão 
as mãos de sangue em nome da defesa de seu modo se ser, sua 
altivez e sua cultura, contra invasões e imposições do Brasil sulista 
ou estrangeiras. A grande vantagem do filme é que essa forma de 
ser e de pensar não parece idealizada ou glamorizada; existe muito 
da Bacurau do longa em diversos locais pelo Brasil, sobretudo no 
Nordeste, onde, a despeito da carência material, o senso de 
empatia e de humanidade ainda não se perdeu. O filme é um canto 
de amor a uma das características que o nordestino tem de mais 
admirável: sua capacidade de resistir e enfrentar as adversidades, 
sem perder a capacidade de ter compaixão e o respeito pelos 
demais. Mas, igualmente, de se impor quando a situação exige.  

É provável que desde os filmes de Glauber Rocha (como "Deus e 
o Diabo na Terra do Sol", de 1964) nenhuma produção brasileira 
tenha feito um tratamento cinematográfico tão inspirado da mescla 
das tradições populares brasileiras aliadas ao cinema de gênero 
americano (sobretudo o faroeste) como o longa de Mendonça e 
Dornelles. E tudo é feito com veemência. Aliás, o estilo de 
"Bacurau" traz muito do cinema de Glauber, delirante e febril, por 
vezes de difícil compreensão para o grande público em seus 
detalhes, mas com uma mensagem geral clara. É um filme 
desigual, com muita coisa aparentemente pela metade, mas o 
efeito desestabilizador é positivo. O espectador precisa completar 
sozinho muito do sentido do que algumas cenas sugerem, e o 
trabalho cerebral é compensador. Mas o essencial está sempre lá. 

O elenco é brilhante, e embora a expressiva Barbara Colen seja 
decepcionantemente desperdiçada em pouquíssimas cenas 
(começa como protagonista, mas praticamente desaparece com o 
decorrer do filme), a dupla de diretores utiliza com perfeição o 
talento de Sônia Braga no papel de uma médica da região e Udo 
Kier, ator alemão que interpreta um dos estrangeiros interessados 
em exterminar Bacurau. Há ainda composições impressionantes de 
Silvero Pereira, Karine Teles, Antônio Saboia e Jonny Mars. 

Os filmes de Kleber Mendonça Filho costumam deixar claras 
marcas de excesso de roteirização, e embora o roteiro de "Bacurau" 
provavelmente também tenha sido bastante trabalhado, muito do 
que está ali parece estranhamente orgânico, fluido. Em seu cinema, 
há quase sempre alguma cena que tem por intuito causar 
estranhamento, desestabilizar o público, aparecendo na trama sem 
conexão (ou explicação racional) com o resto da narrativa, embora 
intuitivamente se compreenda o seu sentido no filme - a cachoeira 
de sangue de "O Som ao Redor", por exemplo. (...) 

Ao apresentar o que uma narrativa tradicional evitaria, "Bacurau" 
exige que o público tenha um novo olhar sobre aquilo; existe algo 
mais político do que exigir que o espectador tenha um novo olhar 
sobre alguma coisa? Por isso mesmo, "Bacurau" é um dos filmes 
mais políticos, em vários níveis, feitos no Brasil nas últimas 
décadas. (Bruno Ghetti - http://twixar.me/ZpC1) 

 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/process
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/considering
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/information
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/situation
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/person
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/judgement
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/ward_1
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/hospital
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/bed
https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english/need
http://twixar.me/ZpC1


 
 
             Vestibular Medicina 2020.1 

                              Medicina 2020.1 – 30/11 
 

 
 

                                                                                                                                                       Página 

 

3 

06. A seguir são apresentados comentários acerca do texto 3, 

analise-os e assinale a alternativa adequada: 

 

I. No texto 3, por ser um artigo de opinião, o autor expõe seu 

ponto de vista sobre o referente, eximindo-se de apresentar 

sequências do tipo expositivo. 

II. O autor do texto 3 estabelece, em seus comentários, relações 

entre ficção e realidade, o que ratifica a ideia de que a arte tem 

função social, capaz de inquietar e transformar quem entra em 

contato com ela. 

III. Do ponto de vista linguístico, o texto apresenta 

predominantemente linguagem tecnicista, composta por 

termos pertencentes ao campo semântico cinematográfico, o 

que dificulta a compreensão textual pelo leitor não 

familiarizado com este universo. 

IV. O autor do texto 3 e os roteiristas de Bacarau apresentam 

convergência de ponto de vista sobre o comportamento do 

povo nordestino: resiliente, solidário, resistente. Essa 

caracterização do povo do nordeste remete ao olhar de 

Euclides da Cunha ao descrever o povo de Canudos. 

 

a) O comentário I está correto, pois o texto é composto apenas 

de sequências composicionais argumentativas. 

b) O comentário II está incorreto, pois o fato de Bacurau ser uma 

obra fictícia impossibilita o estabelecimento de relações com a 

realidade social concreta. 

c) O comentário III está incorreto, pois, apesar de o texto ser uma 

resenha cinematográfica, o autor não se utiliza 

predominantemente de linguagem técnica capaz de 

impossibilitar sua compreensão pelo leitor não especializado. 

d)  O comentário IV está incorreto, visto que Euclides da Cunha, 

em Os Sertões, caracteriza o tipo físico do povo da região 

baiana como quasímodo, fraco, cambaleante, o que o torna 

distante de ser forte. 

e) Os comentários I, III e IV não apresentam inadequações em 

relação à sinopse do filme Bacurau, produzida por Bruno 

Guetti.  

 

07. Em um texto, algumas expressões têm a função de conectar 

suas partes (orações, períodos e parágrafos), estabelecendo 

uma relação de sentido. No período abaixo: 

Quando os assassinatos começam a acontecer, a população 
local se une para resistir, mesmo que, para isso, precise ser 
tão violenta e sanguinária como os grupos interessados em 
dizimar a cidadezinha. 

I. O termo “quando” estabelece relação temporal entre as 

orações do período. 

II. A expressão “mesmo que” estabelece relação semântica 

concessiva hipotética. 

III. O pronome “isso” exerce função anafórica, pois se refere uma 

informação expressa na oração anterior. 

IV. O termo “como”, no segmento, estabelece relação semântica 

de comparação e pode ser substituído por “tal qual”. 

Está(ão) correta(s): 
 
a) Apenas as análises I e IV. 

b) apenas as análises I, II e IV. 

c) Apenas a análise II. 

d) Apenas a análises IV. 

e) Todas as análises. 

 

08. Após a leitura do texto, o leitor pode inferir que o filme Bacurau: 

 

I. Apresenta personagens protagonistas, no caso os moradores 

da cidade, despojados de preconceito e dotados de senso de 

coletividade e resistência. 

II. Enquadra-se no conceito de obra aberta, ou seja, aquela em 

que o espectador participa da construção, preenchendo 

lacunas e, assim, dando sentido ao todo. 

III. Tecnicamente, é um filme eclético por estabelecer diálogo com 

o estilo dotado de brasilidade e vibrante de Glauber Rocha e 

retomar aspectos do faroeste americano. 

IV. Diferentemente de outras obras dos diretores, apresenta uma 

narrativa linear ou tradicional, o que colabora para o 

entendimento principalmente das metáforas e garante a 

originalidade do filme.  

V. Tem um elenco competente, apesar de os diretores terem 

apenas explorado o impressionante talento de Sonia Braga e 

o do ator Udo Kier. 

Estão adequadas: 
 
a) Apenas as inferências I, II e III. 

b) apenas as inferências I e IV. 

c) Apenas as inferências IV e V. 

d) Apenas as inferências II, III e V. 

e) Todas as inferências. 

Texto 4 
 
Blues para Bia 
 
Eu fiz este blues pra Bia 
Mas Bia não vem me ouvir 
Não vou censurar a bela 
É da natureza dela 
Viver solta por aí 
 
Compus doce melodia 
Pra ela se enternecer 
Rimei com melancolia 
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Meu dia a dia sem Bia 
Mas Bia não quer saber 
 
Vai ver que nem imagina 
Que estou a me insinuar 
Talvez ela dê risada 
Talvez fique encabulada 
Talvez queira me avisar 
 
Que no coração de Bia 
Meninos não têm lugar 
Porém nada me amofina 
Até posso virar menina 
Pra ela me namorar 
(Chico Buarque - http://twixar.me/Xq21)  
  
09. Apesar de o texto de Chico Buarque ser uma produção 

contemporânea, é possível reconhecermos convergências 

com a poesia romântica do século XIX. Essa relação se mostra 

evidente: 

 

I. No estado de espírito melancólico revelado pelo o eu lírico no 

texto de Chico Buarque. 

II. Na representação do amor platônico, ou seja, na retração do 

amor não correspondido pela amada. 

III. Na retomada da tradição poética trovadoresca das cantigas de 

amor, em que o trovador canta para uma mulher a qual ele se 

coloca submisso. 

Podemos considerar adequada(s) a(s) seguinte(s) evidência(s): 
 
a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) Apenas a II e III. 

d) Apenas a III. 

e) I, II e III.  

 
Texto 5 
 
Tarsila Popular 
 
De família abastada, de fazendeiros do interior de São Paulo, 
Tarsila desenvolveu seu trabalho com base em vivências e estudos 
em Paris a partir de 1923. Por meio das aulas com André Lhote 
(1885-1962) e Fernand Léger (1881-1955), aprendeu a devorar os 
estilos modernos da pintura europeia, como o cubismo, para digeri-
los e(...) produzir algo singular.  
De volta ao Brasil, declarou: “Sou profundamente brasileira e vou 
estudar o gosto e a arte dos nossos caipiras. Espero, no interior, 
aprender com os que ainda não foram corrompidos pelas 
academias”. 
O enfoque da exposição é o “popular”, noção tão complexa quanto 
contestada, e que Tarsila explorou de diferentes modos em seus 
trabalhos ao longo de toda a sua carreira. O popular está associado 

aos debates sobre uma arte ou identidade nacional e a invenção ou 
construção de uma brasilidade. Em Tarsila, o popular se manifesta 
através das paisagens do interior ou do subúrbio, da fazenda ou da 
favela, povoadas por indígenas ou negros, personagens de lendas 
e mitos, repletas de animais e plantas, reais ou fantásticos. (MASP -

http://twixar.me/tq21) 

 
10. Podemos inferir que o uso, no texto, de expressões como 

“devorar”, “digerir”, “construção de uma brasilidade” é 

motivado pela relação entre Tarsila do Amaral e a corrente ou 

manifesto modernista denominado: 

 

a) Pau – Brasil. 

b) Verde-Amarelo. 

c) Antropofagia. 

d) Praxis. 

e) Concretismo. 

 

11. A declaração de Tarsila, ao retornar ao Brasil, reflete 

características do espírito modernista brasileiro: ruptura com o 

academicismo, o apego ao popular e ao prosaico, a defesa da 

liberdade de expressão. Tudo em prol da construção de uma 

arte essencialmente brasileira.  

Assinale a alternativa cujos versos não refletem a essência do 

espírito modernista defendido por Tarsila do Amaral: 

 

a) “A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros/ Vinha 

da boca do povo na língua errada do povo/ Língua certa do 

povo/ Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil/ Ao 

passo que nós/ O que fazemos/ É macaquear/ A sintaxe 

lusíada.” 

b) “Abaixo os puristas./ Todas as palavras sobretudo os 

barbarismos universais/ Todas as construções sobretudo as 

sintaxes de exceção/ Todos os ritmos sobretudo os 

inumeráveis.” 

c) “Misturo tudo num saco,/ Mas gaúcho maranhense/ Que pára 

no Mato Grosso,/ Bate este angu de caroço Ver sopa de 

caruru;/ A vida é mesmo um buraco, Bobo é quem não é tatu!” 

d) “Aprendi com meu filho de dez anos/ Que a poesia é a 

descoberta/ Das coisas que eu nunca vi.” 

e) “Livre! Ser livre da matéria escrava,/ arrancar os grilhões que 

nos flagelam/ e livre penetrar nos Dons que selam/ a alma e 

lhe emprestam toda a etérea lava.” 

Texto 6 
 
Blog da Patrícia Lobaccaro estreia no UOL 
 
A palavra filantropia tem origem grega e vem das expressões 
philos, que significa "amor", e anthropos, que significa "ser 
humano", ou seja, amor ao ser humano ou amor à humanidade. A 
expressão carrega em sua origem a intenção de ajudar ao próximo, 

http://twixar.me/Xq21
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"fazer o bem" e doar. Este blog é um convite para um cafezinho e 
um bate-papo sobre filantropia e impacto socioambiental. Tem 
como objetivo contar histórias de empreendedores sociais, 
filantropos e pessoas comuns impactando positivamente 
comunidades ao redor do Brasil e do mundo. E, por meio dessas 
histórias, inspirar mais pessoas a agirem por um mundo melhor. 
(http://twixar.me/Ywx1). 
 
12. Os textos se constroem em torno de um objetivo 

sociocomunicativo. É, a partir desse objetivo, que as escolhas 

linguísticas, estruturais e formais são feitas. Considerando 

esse princípio, pode-se afirmar que o texto 6: 

 

a) Tem como principal objetivo comunicativo explicar a 

etimologia e o sentido da palavra filantropia a fim de incentivar 

a prática do empreendedorismo social. 

b) Objetiva influenciar o comportamento do leitor, levando-o a 

assumir uma postura mais solidária, através da prática do 

empreendedorismo social. 

c) Apresenta um conjunto de sequências composicionais que 

materializam o objetivo de transmitir uma informação sobre um 

referente, no caso o blog sobre o empreendedorismo social e 

a filantropia. 

d) Descreve o conteúdo do blog a fim de que os leitores possam 

encontrar inspiração para assumir um comportamento 

transformador do mundo. 

e) Relata histórias de empreendedorismo social com o objetivo 

de mostrar que o leitor pode realizar ações que tenham 

impacto transformador da sociedade. 

 

13. Na sequência “A palavra filantropia tem origem grega e vem 

das expressões philos, que significa "amor", e anthropos, que 

significa "ser humano", ou seja, amor ao ser humano ou amor 

à humanidade. A expressão carrega em sua origem a intenção 

de ajudar ao próximo, "fazer o bem" e doar”, é evidente que o 

autor faz uso da função: 

 

a) Emotiva da linguagem. 

b) Referencial da linguagem. 

c) Metalinguística da linguagem. 

d) Conativa da linguagem. 

e) Informativa da linguagem. 

 

14. Observe os pares de frases: 

 

I. Fomos nós quem requisitou os exames ao paciente./ Fomos 

nós quem requisitamos os exames ao paciente. 

II. Os 10% da verba foi destinados à saúde./ Os 10% da verba 

foram destinados à saúde. 

III. A maioria dos brasileiros tem o hábito da automedicação./ A 

maioria dos brasileiros têm o hábito da automedicação. 

IV. Boa parte dos trabalhadores dessas regiões está 

contaminada./ Boa parte dos trabalhadores dessas regiões 

estão contaminados. 

V. Nenhum dos médicos concordou com a cirurgia./ Nenhum dos 

médicos concordaram com a cirurgia. 

Em quais pares a flexão do verbo da segunda frase no plural não 
representa um desvio da norma padrão da língua portuguesa? 
  
a) Apenas em II e V. 

b) Apenas em I, II e IV. 

c) Apenas em III e V. 

d) Apenas em I, III e IV. 

e) Apenas em II, III e IV. 

 
Texto 7 
 
Bolsonaro chegou ao Japão? No Japão? 
 
Bolsonaro bateu asas e voou. Foi à Ásia. A viagem é notícia. 
Jornais, rádios e tevês anunciam o fato. Aí, não dá outra. Muitos 
tropeçam na regência do verbo chegar. Esquecem que a gente 
chega a algum lugar: Bolsonaro chegou ao Japão. (Dad Squarisi – 

Correio Braziliense - http://twixar.me/J5H1) 
 
15. No texto acima, Dad Squarisi chama a atenção para tropeços 

na regência.  Assinale a única alternativa em que não houve 

tropeço na regência verbal. 

 

a) Temer cede a pressão e indica Moraes para vaga no Supremo. 

b) Obedeça sua sede.  

c) Compre um produto Teka e ganhe outro para presentear 

alguém que você gosta. 

d) O filho do presidente visava o cargo de diplomata nos Estados 

Unidos. 

e) O Congresso não simpatizou com a proposta do governo.  

 

16. A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede 

é: 

 

a) Não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa menina! 

b) Neymar está completamente à parte do grupo. 

c) Regresso à casa de meus pais sempre que posso. 

d) A criança tomou gota à gota o remédio indicado pelo pediatra. 

e) Alceu Valença cantou à Olinda da sua juventude. 

 
 
 
 
 
 

http://twixar.me/Ywx1
http://twixar.me/J5H1
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Texto 8 
 

(http://twixar.me/swx1) 

 
Texto 9 
 

 
 
17. A charge é um gênero textual de caráter humorístico e social. 

Através de elementos verbais e não verbais, o chargista 

reconstrói um aspecto realidade.  É correto afirmar que: 

 

a) O humor da charge 8 emerge apenas do fato de o chargista 

ter recorrido a figura estereotipada do político desonesto. 

b) Em ambas as charges, os chargistas se utilizam de 

neologismos que reforçam o caráter crítico dos textos e são 

responsáveis pela construção do humor. 

c) Na charge 9, a expressão idiomática “o mar não está para 

peixe”, que popularmente denomina uma situação ruim ou 

desfavorável, tem sua composição alterada, no segundo 

balão, a fim de cumprir o objetivo denunciativo de um fato da 

realidade e estabelecer o humor. 

d) Na charge 9, a frase “vazamento de óleo continua a se 

espalhar no Nordeste”, apesar de contextualizar o diálogo das 

personagens, colaborando para a identificação do fato da 

realidade abordado, subtrai o humor do texto. 

e) Na charge 8, o humor está centrado na semelhança sonora 

das palavras do segundo balão. Dessa forma, os elementos 

não verbais e uso de estereótipos deixam de contribuir para a 

construção do humor. 

Texto 10 
 
Poeta, em nossa terra,  
Ainda existem palmeiras 
E no enterro das crianças 
Ainda canta o sabiá. 
Crescem lavouras de cana, 
De arroz, de trigo e café. 
Crescem fábricas e usinas 
Crescem comércio e cidade 
Automóveis que se cruzam 
Num delírio de chegar 
“minha terra tem palmeiras”... 
Tem crianças seminuas 
E a cachaça p´ra esquentar. 
Tem miséria pelos campos. 
Caatinga, floresta e mar, 
E no enterro das crianças 
Ainda canta o sabiá.  (Álvaro Moreyra) 
 
18. É correto afirmar que: 

 

a) O texto de Álvaro Moreyra dialoga com a Canção do Exílio, de 

Gonçalves Dias, conservando o tom ufanista, característico do 

poema romântico. 

b) O poema de Álvaro Moreyra intertextualiza a Canção do Exílio, 

de Gonçalves Dias, subvertendo a intencionalidade do texto 

romântico em questão e enfatizando questões sociais. 

c) No texto 10, Álvaro Moreyra resgata o estilo de Gonçalves 

Dias, preservando os aspectos estéticos característicos da 

poesia romântica da 1ª geração. 

d) Álvaro Moreyra, utilizando-se de diversas citações, realiza 

uma paráfrase do poema romântico Canção do Exílio, de 

Gonçalves Dias, mantendo o espírito nacionalista do 

Romantismo. 

e) Ao parafrasear o poema de Gonçalves Dias, Álvaro Moreyra 

acrescenta referências sociais, conferindo-lhe um caráter 

crítico, distante da literatura romântica.  

 
 
 
 
 
 

http://twixar.me/swx1
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Texto 11 
 

 
Texto: Faz rodinha, tira onda, musiquinha lesa com a boyzinha.Tás 
achando isso massa? Performance de donzelo. 
(Pequeno Manual Prático de Como Não Ser um Babaca no Carnaval  -Prefeitura da 
Cidade do Recife) 
 
Texto 12 
 

 
(Pequeno Manual Prático de Como Não Ser um Babaca no Carnaval - Prefeitura da 
Cidade do Recife) 

 
19. Os textos 11 e 12 fazem parte de um material produzido pela 

Prefeitura da Cidade do Recife, cujo objetivo é orientar 

participantes do carnaval sobre respeito às mulheres.  A 

respeito da utilização da linguagem nos textos acima, 

podemos afirmar que: 

 

I. A utilização de gírias se justifica pelo o fato de a mensagem 

estar dirigida a pessoas com baixa escolaridade, as quais 

provavelmente não compreenderiam o texto caso fosse usada 

a variação padrão da língua. 

II. As gírias utilizadas, nestes textos, atribuem um caráter cômico 

ao texto, o que elimina a seriedade com que o tema deve ser 

tratado. 

III. Apesar de constituírem uma variedade linguística legítima, que 

deve ser respeitada, as gírias usadas, no material acima da 

prefeitura, delimitam o entendimento do texto a um público 

específico, conhecedor dos sentidos delas. 

IV. O uso de expressões como “tira onda”, “massa”, “donzelo”, 

“arrudeia” evidencia que a seleção das gírias obedeceu 

também a um outro critério: o regionalismo linguístico.  

Estão corretas: 
 
a) Todas as afirmações. 

b) Apenas as afirmações I e II. 

c) Apenas as afirmações I e III. 

d) Apenas as afirmações III e IV. 

e) Apenas as afirmações I, II e IV. 

 
Texto 13 

 (http://twixar.me/fpr1) 

 
20. No texto 13, a expressão “de novo” sinaliza uma informação 

implícita, pressuposta: as crianças brincaram de política 

outras vezes anteriormente. Pressupostos são informações 

não expressas de maneira explícita, mas que o leitor pode 

perceber a partir de certas palavras ou expressões contidas 
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na frase. Indique em que alternativa a expressão grifada não 

sinaliza um pressuposto: 

 

a) O mais recente discurso do presidente condenou a pedofilia.  

b) Os estudantes que pagaram a excursão receberão os kits da 

viagem às 10h. 

c) Ela é funkeira, mas é boa cantora. 

d) Os resultados das pesquisas ainda não saíram. 

e) Paulo parou de consumir antidepressivos.  

 

Ciências Humanas 
 

21. Leia as seguintes afirmações: 

 

1. Argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido 

ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. 

2. Forma de raciocínio lógico na qual há duas premissas e uma 

conclusão distinta destas premissas, sendo todas proposições 

categóricas ou singulares. 

3. Afirmação acompanhada de justificativa ou como uma 

justaposição de duas afirmações opostas. 

4. Aquilo que é proposto ou declarado, podendo ser verdadeira 

ou falsa. 

 

Marque a alternativa que corresponde adequadamente as 

afirmações (definições) com as respectivas palavras: 

 

a) 1 Argumento; 2 Proposição; 3 Silogismo; 4. Falácia. 

b) 1 Argumento; 2 Silogismo; 3 Proposição; 4 Falácia. 

c) 1 Silogismo; 2 Argumento; 3 Falácia; 4 Proposição. 

d) 1 Falácia; 2 Silogismo; 3 Argumento; 4 Proposição.  

e) 1 Falácia; 2 Argumento; 3 Silogismo; 4 Proposição. 

 

22. Em sua obra O princípio responsabilidade: ensaio de uma 

ética para a civilização tecnológica (1979), o filósofo alemão 

Hans Jonas (1903-1993) apresenta os fundamentos éticos 

para o meio ambiente e crítica a técnica moderna a qual é uma 

ameaça a biodiversidade. Essa postura filosófica reflete um 

novo paradigma no campo da ética levando o homem a pensar 

nos direitos de cada ser vivo.  

 

Assim, a reflexão-discussão proposta por Hans Jonas, 

pretende: 

 

a) Defender a tese de que a responsabilidade ambiental é 

essencial para a preservação dos seres vivos. 

b) Defender a tese de que a responsabilidade ambiental pertence 

aos grandes grupos empresariais responsáveis pelos danos 

ao meio ambiente. 

c) Defender a tese de que os estado e nações pouco se 

empenharam na defesa dos animais. 

d) Defender a tese de uma ética dos animais como fundamental 

para a preservação da vida humana. 

e) Defender a tese de que a vida humana precisa continuar com 

o uso da técnica para a criação de estratégias de 

sobrevivência do planeta. 

 

23. Política é uma obra concebida pelo filósofo grego Aristóteles. 

Uma tradução sistemática do título original grego dá uma ideia 

clara do conteúdo da obra: “matérias relacionadas à pólis”. 

Nesta obra encontramos a seguinte ideia sobre a cidade: 

 

“A cidade, portanto, é por natureza anterior à família e a cada 

homem tomado individualmente, pois o todo é 

necessariamente anterior à parte; assim, se o corpo é 

destruído, não haverá mais nem pé nem mão, a não ser por 

simples analogia, como quando se fala de uma mão de pedra, 

pois uma mão separada do corpo não será melhor que esta”. 
ARISTÓTELES. A política. Traduzido por Roberto Leal Ferreira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. 

 

Na concepção aristotélica: 
 

a) A cidade não pode ser maior que o ser humano, posto que é 

ele o soberano de si. 

b) A cidade é soberana porque visa o bem comum, soberano. 

c) A cidade é parte integrante da construção do homem como um 

ser social, mas compreende-se que o homem é anterior à 

cidade. 

d) A cidade é soberana porque visa a si mesmo por ser 

necessária a vida humana. 

e) A cidade é uma construção humana e a serviço do humano. 

 
Texto 14 
 
"Se o legislativo ou qualquer parte dele compõe-se de 
representantes escolhidos pelo povo para esse período, os quais 
voltam depois para o estado ordinário de súditos e só podendo 
tomar parte no legislativo mediante nova escolha, este poder de 
escolher também será exercido pelo povo..."  
Locke, J. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril, 1973:101. 

 
Texto 15 
 
"Na verdade, as leis são as condições da associação civil. O povo 
submetido às leis deve ser o seu autor, só aos que se associam 
cabe reger as condições da sociedade"  
Rousseau, J. Discurso sobre a economia política e do contrato social. Petrópolis: 
Vozes, 1995:99. 
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24. A partir das ideias expostas anteriormente, pode-se 

compreender que: 

 

a) No texto 14 Locke, define o poder legislativo como o mais 

importante na democracia direta, pois o povo escolheu seus 

representantes. E no texto 15 Rousseau, por outro lado 

defende a democracia indireta. 

b) No texto 14 Locke, define a democracia representativa. E no 

texto 15 Rousseau, por outro lado, defende a democracia 

participativa, direta. 

c) Em ambos os textos (14 e 15), temos a defesa da democracia 

direta como melhor forma de governo para a vida civilizada na 

modernidade.  

d) Em ambos os textos (14 e 15), temos a defesa da democracia 

indireta como uma forma autêntica de participação dos 

súditos, portanto do povo como soberano. 

e) Em ambos os textos (14 e 15), temos a defesa da democracia 

como melhor forma de governança, não importando a sua 

modalidade indireta ou participativa.  

 

25. É comum termos a impressão de que a filosofia é algo muito 

abstrato, distante de nossa realidade. É o caso de algumas 

metafísicas construídas com base em conceitos que carecem 

de qualquer significado mais concreto. Na história das ideias, 

dificilmente encontramos um pensamento tão fatal para esse 

tipo de metafísica quanto aquele que o filósofo escocês David 

Hume (1711-1776) expôs em suas Investigações sobre o 

Entendimento Humano (1748). Os argumentos de Hume 

foram tão convincentes que despertaram Kant de seu "sono 

dogmático" e influenciaram algumas das principais correntes 

contemporâneas da filosofia angloamericana. A obra 

Investigações sobre o Entendimento Humano trata, 

essencialmente, da teoria do conhecimento, que é aquele 

ramo da filosofia que busca responder questões sobre a 

origem e a validade de tudo que podemos conhecer. 
Fonte:https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/david-hume-e-o-

empirismo-britanico-o-argumento-cetico-que-abalou-a-filosofia.htm.  

Último acesso em 07/10/19. 

 

David Hume desenvolveu sua teoria através de um método 

experimental de raciocínio. Para o filósofo, o conhecimento é: 
 

a) É desenvolvido através da razão do ser humano, a qual está 

dividida em duas partes:  pensamento e existência. 

b) É desenvolvido através da experiência do ser humano, a qual 

está dividida em duas partes: impressões e afetos. 

c) É desenvolvido através da razão do ser humano, a qual está 

dividida em duas partes: afetos e ideias. 

d) É desenvolvido através da experiência sensível do ser 

humano, a qual está dividida em duas partes: fé e ciência. 

e) Desenvolvido através da experiência sensível do ser humano, 

a qual está dividida em duas partes: impressões e ideias.  

 
Texto 16 
 
De uns tempos para cá, a tecnologia tem possibilitado diversas 
maneiras das pessoas terem mais conforto e praticidade. Exemplo 
disso são os aplicativos de delivery que, ao lhe oferecerem mais 
facilidade para fazer pedidos de comida em suas casas, se 
tornaram quase uma obrigação para restaurantes e bares. 
(…) 

Quais os aspectos positivos sobre esses serviços 
de delivery? 

 
1. Baixo custo de adesão 

Para estar presente nesses tipos de aplicativos, não é necessário 
investir muito dinheiro. Para tanto, basta entrar em contato com a 
empresa responsável pela administração e solicitar a inclusão. No 
entanto, é necessário pagar comissões pelos pedidos feitos por 
meio do aplicativo. 
 
2. Grande base de usuários 

Como esses aplicativos são muito populares e já caíram no gosto 
das pessoas que utilizam smartphones, eles têm uma grande base 
de usuários. Isso ajuda a garantir que seu negócio, assim que 
passe a fazer parte deles, comece a ser visto pelos clientes e possa 
receber pedidos de imediato. 
 
3. Aquisição de novos clientes 

Como já foi dito, essas plataformas contam com uma grande base 
de clientes de vários estabelecimentos do mesmo segmento que o 
seu, e estar em um aplicativo marketplace é semelhante a estar em 
uma praça de alimentação, onde há a possibilidade de coletar 
novos clientes que ainda não conhecem o seu produto. 
 
DISPONÍVEL EM :https://blog.neemo.com.br/aplicativos-de-delivery-marketplace/  
Acesso em: 16.10.2019 (adaptado) 
 

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/david-hume-e-o-empirismo-britanico-o-argumento-cetico-que-abalou-a-filosofia.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/david-hume-e-o-empirismo-britanico-o-argumento-cetico-que-abalou-a-filosofia.htm
https://blog.neemo.com.br/aplicativos-de-delivery-marketplace/
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26. No que se refere às relações de trabalho, a leitura do texto 16 

e a observação da imagem permite concluir que há: 

 

a) Uma discrepância entre o resultado do processo denominado 

de uberização e a forma como ele é pensado por setores que 

são beneficiados por essa forma de economia solidária. 

b) Uma exploração por parte das companhias que oferecem esse 

tipo de serviço, sendo a regulação de áreas da vida cotidiana, 

como o trabalho, um exemplo de como os processos de 

uberização permitem o crescimento da economia P2P. 

c) Um mascaramento da realidade entre o que é exibido como 

um conjunto de benefícios, mas que não revela como esses 

benefícios são gerados: a partir de intervencionismo estatal 

nas relações econômicas. 

d) Do ponto de vista ideológico, uma lacuna entre os benefícios 

que as companhias de economia compartilhada oferecem e no 

que estão baseadas, no caso, na precarização do trabalho. 

e) Uma promoção desregulada das empresas de plataformas 

que promovem a produção de bens a custos mais baixos para 

os consumidores, mascarando no que se baseiam: a 

exploração do trabalhador e da trabalhadora. 

Texto 17 
 
Ao se debruçar especificamente sobre o crime como um fato social, 
Durkheim aponta, como relevante, não só os atributos de 
generalidade, exterioridade e coercitividade, como também as 
reações efetivas que tal fenômeno provoca na sociedade, quais 
sejam, as respostas punitivas que despertam nos indivíduos. 
Desfazendo o senso comum, afirma Durkheim que, a rigor, o crime 
não pode ser definido como um fato anormal. É algo universal, 
observável em todas as sociedades, com mudança apenas na 
forma, no sentido de que alguns indivíduos atrairão para si a 
repressão penal. 
 
Além disso, verifica-se que o crime não tende a desaparecer. Em 
sociedades mais complexas, caracterizadas pelo que Durkheim 
chama de solidariedade orgânica, bem ao contrário, parece 
aumentar. Portanto, não pode o crime ser equiparado a uma 
doença ou a um mal excepcional, mas sim a algo que faz parte da 
sociedade, o que impede de cogitar-se de anormalidade. O crime 
constitui, assim, um fato social normal, que chega a ser definido 
pelo sociólogo francês como “um fator da saúde pública, uma parte 
integrante de 
toda sociedade sadia”. Só se poderia cogitar da anormalidade do 
crime caso atingisse índice muito exagerado. Durkheim, porém, 
não arrisca uma delimitação do que poderia constituir o excesso 
patológico nas taxas de criminalidade verificadas em cada 
sociedade. 
DISPONÍVEL EM: http://www.revistaintellectus.com.br/ArtigosUpload/14.150.pdf 

 
27. Sob a perspectiva apresentada no texto, a extinção do crime 

nas sociedades: 

a) Devem chamar atenção das autoridades no sentido de garantir 

a efetivação de direitos fundamentais como a vida. 

b) Pode ser conseguido a partir das políticas de inclusão que 

transfiram renda e potencializem as pessoas que vivem em 

situação de risco, a um passo da criminalidade. 

c) Não pode acontecer, uma vez que, sendo um fato social, se 

relaciona com os mecanismos de regulação e 

aperfeiçoamento da ordem social.  

d) É possível a partir de um projeto de saúde pública que agregue 

setores “adoecidos” da sociedade, perspectiva do 

funcionalismo desenvolvida por Durkheim. 

e) Não é possível e nem saudável para a própria sociedade, 

considerando que a prática de crimes confirma os lugares 

sociais de cada um. 

Texto 18 
 
O conceito (de imagem de controle) define as imagens que 
legitimam e naturalizam ideologicamente a dominação e a 
opressão, que atribui certas características inatas e específicas a 
grupos racializados/oprimidos para justificar sua própria opressão 
e circulam pelos meios de comunicação de massa, como o cinema. 
“Essas imagens de controle são projetadas para fazer com que o 
racismo, o sexismo, a pobreza e outras formas de injustiça social 
pareçam ser partes naturais, normais e inevitáveis da vida 
cotidiana”, diz a socióloga. 
 
Vale ressaltar que, para Collins, (socióloga estadunidense) todos 
os grupos sociais estão submetidos às imagens de controle. Os 
homens brancos, por exemplo, possuem sua imagem atrelada à 
inteligência, poder e controle. O que não é necessariamente a 
realidade de todos. As diferenças residem no fato de que, para 
grupos não racializados, as imagens são positivas, mas que para 
coletividades atravessadas por interseccionalidade (como as 
mulheres negras) as imagens são sempre desfavoráveis. 
 
Por certo, determinadas imagens naturalizam desigualdades 
sociais, congelam sujeitos negros a seus “lugares naturais” – os 
porões dos navios negreiros, senzalas, favelas, cortiços, 
delinquência, presídios, hospícios, necrotérios, os lugares da 
dominação – a “lata de lixo da sociedade” brasileira, como nomeou 
a antropóloga Lélia Gonzalez. 
 
No caso brasileiro, imagens de controle incidem vigorosamente sob 
a população negra, particularmente nas mulheres negras. Em 
nosso imaginário, há lugares destinados social e historicamente às 
mulheres negras, duas figuras recorrentes ocupam esse lugar: a 
“negra servente” e a “mulata assanhada”. A literatura apresenta 
vários exemplos, entre eles o conhecido romance O cortiço (1890) 
de Aluísio Azevedo. Ainda que condicionado pelos determinismos 
próprios do Naturalismo, o livro permanece atual na evidência das 
imagens de controle. 
 
DISPONÍVEL EM: 
http://www.suplementopernambuco.com.br/artigos/2312-representatividade-e-
racismo-incurs%C3%B5es-sobre-imagens-de-peles-negras.html (adaptado) 

http://www.revistaintellectus.com.br/ArtigosUpload/14.150.pdf
http://www.suplementopernambuco.com.br/artigos/2312-representatividade-e-racismo-incurs%C3%B5es-sobre-imagens-de-peles-negras.html
http://www.suplementopernambuco.com.br/artigos/2312-representatividade-e-racismo-incurs%C3%B5es-sobre-imagens-de-peles-negras.html
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28. O conceito exposto no texto acima, quando aplicado à análise 

sociológica da sociedade brasileira: 

 

a) Amplia a percepção sobre as contradições sociais do país, 

evidenciando a nulificação de qualquer identidade vigente. 

b) Esclarece expondo que, na vida cotidiana do país, imagens 

essencialmente excludentes são reproduzidas, assentando-se 

em qualidades como controle, poder e inteligência para todos 

e todas. 

c) Combate as práticas de exclusão social como o racismo, uma 

vez que funciona como ferramenta mantenedora da ordem 

vigente. 

d) Amplia os repertórios representacionais sobre os grupos que 

compõem a sociedade brasileira, desnaturalizando 

desigualdades instituídas historicamente. 

e) Estabelece imagens de controle reversas e combativas, 

desestruturando as identidades caracterizadas por signos de 

poder, controle e inteligência atribuídos aos grupos 

minoritários socialmente. 

Texto 19 
 
"A nossa base de dados mostra que as reestatizações são uma 
tendência e estão crescendo", disse a geógrafa Lavinia Steinfort, 
coordenadora de projetos do TNI (Transnational Institute), centro 
de estudos em democracia e sustentabilidade baseado na Holanda.  
O TNI mapeou serviços privatizados que foram devolvidos ao 
controle público em todo o mundo entre os anos de 2000 e 2017.  
 
São casos de concessões não renovadas, contratos rompidos ou 
empresas compradas de volta, em sua grande maioria de serviços 
essenciais como distribuição de água, energia, transporte público e 
coleta de lixo.   
 
Nas contas da entidade, foram ao menos 835 remunicipalizações 
(quando os serviços são originalmente da prefeitura) e 49 
nacionalizações (ligadas ao governo central), em um total de 884 
processos, movidas geralmente por reclamações de preços altos e 
serviços ruins. E a tendência é acelerada: mais de 80% dos casos 
aconteceram de 2009 em diante.  
 
O movimento é especialmente forte na Europa, onde só Alemanha 
e França já desfizeram 500 concessões e privatizações do gênero. 
Os episódios, porém, se repetem por todo o mundo e estão 
espalhados por países tão diversos quanto Canadá, Índia, Estados 
Unidos, Argentina, Moçambique e Japão.  
DISPONÍVEL EM: 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/07/reestatizacoes-tendencia-
crescendo-tni-entrevista.htm 

 
29. O processo descrito no texto ocorre pois algumas das 

justificativas para instaurar a situação anterior a ele não foram 

atingidas, revelando que: 

 

a) A intervenção do Estado na gestão da economia se revelou 

privatizante. 

b) A iniciativa particular se mostrou ineficiente na gestão da 

empresa, mas não dos recursos. 

c) O Estado agiu otimizando o combate aos desvios e à 

corrupção, legitimando a reafirmação das empresas na 

iniciativa particular. 

d) As empresas geravam recursos maiores e prestavam serviços 

melhores quando a gestão do Estado era aplicada. 

e) Grassavam, nos países citados no texto, a carestia e má 

qualidade dos serviços prestados, o que confirmaria a crítica 

às privatizações. 

Texto 20 
 
(…) 
A base de toda sua argumentação consiste na distinção conceitual 
entre violência subjetiva e objetiva. A primeira é a que estampa de 
vermelho as páginas dos jornais – facilmente condenável –, os atos 
violentos individuais ou coletivos. A segunda é “sutil”, anônima e 
engendrada pelo próprio sistema das relações vigentes, ou seja, as 
crises econômicas, a exploração constante, a violência simbólica 
de classes etc: “a violência subjetiva é experimentada enquanto tal 
contra o pano de fundo de um grau zero de não violência. É 
percebida como uma perturbação do estado de coisas ‘normal’ e 
pacífico. Contudo, a violência objetiva é precisamente aquela 
inerente a esse estado ‘normal’ de coisas. A violência objetiva é 
uma violência invisível, uma vez que é precisamente ela que 
sustenta a normalidade do nível zero contra a qual percebemos 
algo como subjetivamente violento.” 
 
Para o filósofo Slavoj Zizek, é por causa da ideologia subjacente ao 
discurso liberal que a violência intrínseca ao sistema capitalista 
pode ser ocultada e percebida como paz – sendo a própria 
ideologia um modo de violência: tendo a metafísica do mercado 
global como lei inquestionável, uma crise que arruína milhares ou 
milhões de vidas deve ser percebida como não violência, como um 
mal necessário a ser suportado. 
DISPONÍVEL EM: 
https://outraspalavras.net/sem-categoria/zizek-ve-ideologia-como-arma-crucial-do-
capitalismo/ 

 
30. Tomando como referencial teórico a perspectiva apresentada 

pelo texto acima, há, na sociedade contemporânea: 

 

a) Uma situação de violência generalizada e crise de sentido no 

que se refere ao papel das instituições, o que expõe como 

inquestionável a inviabilidade da manutenção do mercado 

global. 

b) Uma naturalização da violência inerente à ideologia de 

mercado como algo contra o qual não se pode reagir devido 

ao discurso que a institui como necessária à civilização. 

c) Um esgarçamento da violência a partir de dispositivos como 

redes sociais. A sociedade é tanto conhecedora desses 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/07/reestatizacoes-tendencia-crescendo-tni-entrevista.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/07/reestatizacoes-tendencia-crescendo-tni-entrevista.htm
https://outraspalavras.net/sem-categoria/zizek-ve-ideologia-como-arma-crucial-do-capitalismo/
https://outraspalavras.net/sem-categoria/zizek-ve-ideologia-como-arma-crucial-do-capitalismo/
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mecanismos de violação como também crítica de seus 

fundamentos. 

d) Uma espetacularização da violência em todas as suas formas 

e que serve como mecanismo de expiação desta através de 

atos coletivos e individuais de expurgo e condenação via 

meios de comunicação de massa. 

e) Um processo de ampliação das formas de violência como 

maneiras de manutenção do Estado como instituição de 

proteção contra o mecanismo de mercantilização da vida, 

levado a cabo pelo mercado e seus aparelhos ideológicos. 

 

 
(Fonte: IBGE acesso em 5 de outubro de 2019) 

 
31. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou IBGE foi 

instalado em 1936 sob o nome de Instituto Nacional Estatística 

e desde então elabora estudos ligados à população brasileira. 

O gráfico acima representa uma mudança do perfil 

populacional em relação à ocupação dos espaços. 

Considerando a perspectiva histórica apresentada no gráfico, 

podemos aferir que: 

 

a) Na origem do gráfico, marcada nos anos anteriores à década 
de 1940, a população é marcadamente rural (70%) em 
comparação à urbana (30%). Isso reflete a política 
descentralizadora de Vargas que apoiou o crescimento dos 
poderes locais nos espaços fora dos centros urbanos.  

b) A transição populacional acontece durante os anos finais da 
década de 1960, durante o Regime Civil-Militar brasileiro. Esse 
momento, conhecido como ‘Milagre Econômico’, foi também o 
período de distensão de volta à Democracia através de uma 
política de redução da desigualdade social. 

c) O crescimento observado após a Redemocratização aponta 
para a inserção do Brasil no mercado de commodities por meio 
do agronegócio, sobretudo o cultivo de soja. A concentração 
fundiária, o êxodo rural e os conflitos entre grileiros e 
comunidades indígenas são reflexos disso. 

d) A completa inversão da situação no final do gráfico não pode 
ser correlacionada com as questões sentidas nos centros 

urbanos como a ocupação desordenada dos espaços, a 
grande densidade demográfica, criminalidade ou doenças 
advindas da precariedade ou ausência de infraestrutura 
(saneamento básico, rede médica, condições de mobilidade 
urbana) 

e) Tomado o gráfico como um todo, podemos apontar como 
principal fator para a inversão do perfil demográfico as 
questões ambientais. O fenômeno das secas na região 
sertaneja foram o principal – quando não único – fator para a 
migração em direção aos centros urbanos.  
 

32. O Teatro do Oprimido, método sistematizado pelo dramaturgo 

Augusto Boal, propõe uma mudança na abordagem do 

espetáculo teatral. A criação da figura do espectator – 

neologismo a partir das palavras espectador e ator – cria uma 

zona de contato entre aqueles que supostamente se oporiam 

em um espetáculo. A quebra da fronteira, chamada de Quarta 

Parede, convida a plateia a sair de sua posição tradicional e a 

insere como parte da peça, dinâmica, interativa e proponente 

do desenrolar da trama. A primeira técnica do Teatro do 

Oprimido surge em 1971 e é conhecida como Teatro Jornal, 

uma realização daquilo que Boal defendia: o Teatro não é um 

monólogo, mas um diálogo entre aqueles que o compõe. Essa 

percepção surgiu a partir das experiências de Boal adiante do 

Teatro Arena, na década de 1960. 

 

Diante do contexto histórico do surgimento das ideias de 

Augusto Boal e da elaboração do Teatro do Oprimido, 

podemos considerar que: 

 

a) Se desenrolam no momento de estabilidade política com o 
início dos PNDs (Programa Nacional de Desenvolvimento) 
inspirados nas políticas públicas de inserção das minorias 
sociais e na diminuição das desigualdades. 

b) Têm como pano de fundo um grande realinhamento político à 
Esquerda promovido pelas principais nações latino-
americanas, resultado do enfraquecimento da presença 
estadunidense na região como base da política conhecida 
como “America First”. 

c) Refletem o momento de fortalecimento da democracia no 
Brasil, que acabara de passar por uma tentativa de golpe de 
Estado durante a sucessão presidencial resultante da 
renúncia de Jânio Quadros. 

d) Representam uma resposta ao momento de tensão política no 
Brasil. O crescimento da influência das Ligas Camponesas, a 
chegada dos militares ao poder 1964 e o Ato Institucional n.5 
de 1968 reforçam a necessidade de diversas expressões 
artísticas na construção de novas formas de se comunicar com 
o público. 

e) Compõem o aparelho estatal de ‘administração cultural’ 
voltado para controle e pacificação da população e da opinião 
pública majoritária. O Teatro do Oprimido reproduz os papéis 
sociais e reforça as práticas e violências simbólicas inerentes 
à época dos governos militares no Brasil.  
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33.  

Por que uma Corrida à Lua? 
 
Completamos esse ano um marco: 50 anos da chegada à Lua. Em 
meio à Guerra Fria, a disputa pelas estrelas tem nuances práticas 
e simbólicas. A conquista do Espaço como fronteira estratégica 
estabeleceu um ponto de mutação nas telecomunicações e tornou 
a internet uma realidade indissociável de nosso cotidiano. Mas, e a 
Lua? Ela sempre acompanhou a percepção do homem acerca de 
si mesmo e do céu, presente em lendas e mitos. Estrategicamente 
representa pouco; simbolicamente, representa tudo. Ao orbitar a 
Terra em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin expandiu a Guerra Fria 
além da esfera terrestre e em 1969 o estadunidense Neil Armstrong 
fincou a bandeira de seu país na Lua. “A Terra é Azul” de Gagarin 
contra “Um pequeno passo para Homem, um grande passo para 
Humanidade” de Armstrong. URSS contra Estados Unidos. 
Comunismo contra Capitalismo. E a Lua lá, de Nova à Cheia, 
espiando tudo isso. Por que uma corrida à Lua? Porque ela compõe 
o firmamento que nos cobre a todos.  
 
A Guerra Fria foi o momento em que: 
 
a) O equilíbrio das forças políticas oscilou entre os blocos 

multilaterais baseados em ideologias complementares 
b) A bipolaridade era sentida somente no campo tecnológico. 

Econômica e politicamente foi marcada pelo mutualismo e por 
momentos de cooperação. 

c) Os reflexos do embate entre os Estados Unidos e a União 
Soviética se estendia além dos limites políticos e econômicos. 

d) As forças produtivas de ambos os lados encontraram paralelos 
e procuraram uma convivência harmônica. 

e) Se estabeleceram regras e procedimentos para a introdução 
pacífica dos chamados “países do Terceiro Mundo” numa 
nova dinâmica global pós-II Guerra Mundial.  
 

34. Duas características básicas podem ser identificadas no Plano 

Real dentro da sequência de tentativas de estabilização da 

economia brasileira, depois da crise da dívida externa do início 

da década de 1980. Uma característica foi a intenção 

deliberada de fugir aos movimentos bruscos e do elemento 

surpresa que fizeram a glória e o fracasso de seus 

antecessores, e que atingiram o paroxismo no Plano Collor. A 

segunda característica foi a insistência da equipe no governo 

em anunciar o plano como uma estratégia multifásica de 

estabilização, da qual a reforma monetária seria apenas um 

momento, e não necessariamente o mais importante. Essas 

duas características tinham o objetivo de desarmar os 

espíritos dos agentes econômicos, que tinham se habituado a 

associar programas de estabilização a perdas súbitas de 

direitos. 
(fonte: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-real 

acesso em 9/10/2019) 

 

O Plano Real completa este ano 25 anos de implantação. O texto 
acima faz diversas referências históricas como:  
 
a) Os planos SALTE e de Metas, dos governos Dutra e JK 

respectivamente.  
b) Os PNDs (Plano Nacional de Desenvolvimento) dos governos 

Médici e Geisel, respectivamente. 
c) O Pacote de Abril e o Plano Verão, ambos durante o governo 

de José Sarney (1985-1990) 
d) Os Planos Bresser e Collor, componentes dos governos 

Sarney (1985-1990) e Collor (1990-1992) respectivamente. 
e) A Plataforma de Substituição de Importações, plano 

econômico desenvolvido nos dois momentos dos governos de 
Getúlio Vargas.  

 
 
35. No primeiro episódio do documentário “Guerras do Brasil.Doc” 

o líder indígena Aílton Krenak faz uma estarrecedora 

afirmação: há uma guerra entre o ‘mundo civilizado’ e as 

comunidades indígenas no Brasil. Entretanto, os campos de 

batalha e as armas mudaram ao longo dos séculos. No 

período colonial e imperial, a catequese e as negociações com 

lideranças locais garantiram algum grau de inserção nesse 

dito mundo civilizado falante de português. No século XX, o 

SPILTN – Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais – foi criado para tutelar as 

comunidades indígenas, consideradas incapazes de fazê-lo 

por si só. Em 1967 esse órgão foi substituído pela atual FUNAI 

(Fundação Nacional do Índio), ainda com a postura de tutela 

indígena. É somente na Constituição de 1988 que alguns 

direitos das comunidades indígenas são reconhecidos, 

abrindo novos pontos de conflito que justificam a afirmação de 

Krenak. 

 

Sobre esses “novos pontos de conflito”, podemos considerar 

que: 

 

a) As disputas pela identidade cultural das comunidades 
indígenas guardam pouca ou nenhuma relação com o 
desenvolvimento de zonas de interesse econômico como o 
Cerrado brasileiro. 

b) O reconhecimento e demarcação das terras indígenas é um 
processo lento, porém harmonioso, marcado pelo 
entendimento entre as forças produtivas e a necessidade de 
proteção do modo de viver das comunidades. 

c) A inserção das comunidades indígenas nos centros urbanos é 
o momento decisivo nessa Guerra; destituídas de suas 
características, em breve comporão a sociedade brasileira 
sem distinções. 

d) O uso do discurso indigenista por parte de alguns grupos 
sociais reforça o clima de conflito. Entretanto esses mesmos 
grupos o fazem de maneira política, o que mostra o viés 
ideológico na manutenção das disputas. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/plano-real
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e) As disputas pelas demarcações de terras têm íntima ligação 
com a expansão do agronegócio, extração de madeira e 
mineração. Através do lobby político e de ações diretas, os 
grupos que representam os interesses econômicos citados 
acirram as tensões entre o ‘mundo civilizado’ e as 
comunidades indígenas.  

 
36. A Organização das Nações Unidas é uma instituição de 

caráter internacional criada ao final da Segunda Guerra 

Mundial, tendo por finalidade a manutenção da paz e 

segurança mundiais. É composta por cinco órgãos principais  

que trabalham separadamente, mas com ampla 

intercomunicação, coordenando as atividades da organização. 

 

Um dos órgãos da ONU é o Conselho Econômico e Social, 

que tem como atribuição a promoção do bem-estar econômico 

e social das populações, contando com algumas agências 

especializadas, sendo uma delas o(a): 

 

a) Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 

b) Fundo Monetário Internacional (FMI). 

c) Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). 

d) Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC). 

e) Organização dos Estados Americanos (OEA). 

 
37. Leia: 

 

O mapa -múndi que você conhece distorce 
(e muito) o tamanho real dos países 

 
Groenlândia maior que o Brasil? Isso é tão século 16... 
Por: Rafael Battaglia 
 
Preste atenção no mapa abaixo: 

 

Você provavelmente já deve ter se deparado com um mapa do tipo, 
seja na internet, seja em um livro da escola. Ele é baseado na 
chamada Projeção de Mercator, criada em 1559 pelo geógrafo 
Gerhard Kremer (mais conhecido como Gerhard Mercator). Seu 
trabalho foi revolucionário, já que o modelo que leva seu nome é 
considerado a primeira representação do mundo com todos os 
continentes após a expansão marítima europeia. 
Só que tem um problema: as áreas de alguns dos países estão 
distorcidas (e muito!). Nações como a Rússia e o Canadá, por 
exemplo, estão bem maiores do que realmente são. Duvida? O 
mapa abaixo, feito por um usuário do Reddit, compara as medidas 
da Projeção de Mercator com as extensões verdadeiras de cada 
país: 
 

 
Por que isso acontece? 
 
Como a Terra é uma esfera, não dá para representá-la num mapa 
plano sem que nenhuma distorção aconteça. No caso de Mercator, 
a projeção cartográfica é do tipo cilíndrica. É como se o mapa 
formasse um cilindro envolvendo o globo terrestre. 
Fonte: Superinteressante. 23 nov 2018, 23h31 - Publicado em 16 nov 2018, 17h22 

 
A partir dos seus conhecimentos acerca do tema proposto, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
1. Elaborada à época das grandes navegações, a projeção de 

Mercator atendeu aos interesses das nações colonizadoras 
(europeias), apresentando um proposital exagero das terras 
situadas no Hemisfério Norte como forma de demonstração de 
poder e superioridade. 

2. A projeção de Mercator se baseia num cilindro tangente ao 
globo terrestre, determinando a formação de ângulos retos 
entre os paralelos e meridianos no mapa. 

3. Por causa das diferenças geométricas entre o cilindro e o globo 
terrestre, as áreas mais próximas ao plano equatorial são 
representadas de maneira mais precisa, no mapa, do que as 
áreas situadas em maiores latitudes. 

4. Na projeção do globo a partir de um cilindro envolvente, os 
ângulos se mantêm iguais. Contudo, as distâncias entre os 
paralelos não permanecem as mesmas nas diferentes latitudes. 

Projeção Mundial de Mercator com o tamanho real dos países adicionados 
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5. No mapa, as longitudes são comprometidas, provocando 
desproporções em algumas massas continentais. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) 1, 2, 3 e 4. 

b) 1, 3 e 5. 

c) 1, 3, 4 e 5. 

d) 2, 3 e 4. 

e) 2, 3, 4 e 5. 

 
38.  

Qual a importância das Correntes Marítimas? 
 
Gigantescas massas de água que se deslocam em diferentes 
direções, as correntes marítimas apresentam entre si diferentes 
dimensões, temperaturas, cores, velocidades, trajetórias e índices 
de salinidade. (...) As correntes provocam migração de animais 
marinhos sensíveis à temperatura e deslocamento de placas de 
gelo, sendo também responsáveis pela configuração dos contornos 
litorâneos. 
 

 
Fonte: canalcederj.cecierj.edu.br 

 
(...) Os diferentes e contrários trajetos são justificados pela 
movimentação terrestre: as correntes originárias do Hemisfério 
Norte se movem no sentido horário e aquelas de origem no 
Hemisfério Sul se deslocam no sentido oposto, anti-horário. 
 
Correntes frias e quentes 
 
Cada corrente apresenta as características térmicas de seu local 
de origem: as correntes frias, como as das Canárias, Califórnia e 
Labrador, são formadas nas altas latitudes ou nas regiões 
profundas do oceano. Já as correntes quentes, como as do Golfo, 
Agulhas e do Brasil, originam-se em regiões intertropicais, 
deslocando-se sempre em direção às áreas de clima frio ou 
temperado. (...). 
Fonte: https://www.fragmaq.com.br/blog/importancia-maritimas/ (texto 
modificado) 

 
Dentre os importantes papeis desempenhados pelas correntes 
marítimas na natureza, se destaca: 
 
a) A formação das trincheiras oceânicas. 

b) A regulação da temperatura atmosférica. 

c) A formação de serras litorâneas. 

d) A velocidade da rotação da Terra. 

e) A formação das grandes penínsulas. 

 
39.  

Crônica sobre o “inverno” no Piauí: O sertanejo e sua solidão 
(Por Francisco de Assis Sousa) 
Jeremias Carvalho - 1 de fevereiro de 2019 

 
O SERTANEJO E SUA SOLIDÃO 
 
É tempo de inverno. O sertanejo esperançoso preparou a terra. Fez 
a destoca, ateou fogo nos troncos que restaram. O tapete negro 
espera a chuva para receber as sementes de abóbora, melancia, 
feijão, milho e, em algumas regiões, algodão. 
Enquanto a água não vem, o sol escancha na corcunda do homem 
da roça, mas não destrói a sua mania de persistir. “O sol está 
quente. É sinal que vai chover à tarde. Essa noite havia um lago no 
entorno da lua. Vai chover logo”, conversa consigo mesmo. 
Os poucos pingos que caem lhe renovam a alma. O som do 
enxadeco em contato com o terreno pedregoso espalha-se num 
eco estridente no vazio da mata. Com um movimento no pé, a 
semente some para debaixo da terra. Não demora e as primeiras 
folhas se abrem e o sol as recebe com esplendor. A lagarta já 
espera. Está faminta. Depois as borboletas irão colorir o ambiente. 
O molhado apenas foi o suficiente para expulsar a vida que brota 
na cova. É preciso mais água, mas não tem nenhuma nuvem no 
céu. Desolado, olha da janela e vê o que restou. ”Se ainda chover, 
vou fazer a replanta”. 
Fonte: portalenoticias.com.br (modificado) 

 
O texto traz elementos de referência à associação que o sertanejo, 
em sua vivência cultural, costuma estabelecer entre o período das 
chuvas e a estação do ano à qual lhe remete. No entanto, o regime 
pluviométrico da região em destaque apresenta precipitações que 
se concentram principalmente entre os meses: 
 
a) De setembro a dezembro. 

b) De janeiro a abril. 

c) De maio a agosto.  

d) De junho a setembro. 

e) De julho a outubro. 

 

40. Em agricultura, a técnica de semeadura na qual a semente é 

colocada no solo não revolvido (sem prévia aração ou 

gradagem leve niveladora) usando semeadeiras especiais, 

onde um pequeno sulco ou cova é aberto com profundidades 

e larguras suficientes para garantir a adequada cobertura e 

contato da semente com o solo é denominada: 

 

a) Calagem, utilizada para reduzir a acidez do solo. 

https://www.fragmaq.com.br/blog/importancia-maritimas/
https://www.portalenoticias.com.br/author/jeremias/
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b) Curvas de nível, empregadas na estabilização de taludes, 

prevenindo desmoronamentos em terrenos íngremes. 

c) Silagem, voltada ao acondicionamento de alimentos 

armazenados. 

d) Afolhamento, empregado na rotação de solos para reposição 

de nutrientes por meio do pousio. 

e) Plantio direto, voltado à redução da erosão e da contaminação 

do meio ambiente. 

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 
 
No Brasil, a miscigenação étnica e religiosa deixou o problema 
camuflado, embora não menos latente. Alunos negros ainda são 
desprezados nas salas de aula deste país afrodescendente. 
Estudantes homossexuais são humilhados por colegas. Portadores 
de deficiência poucas vezes encontram abertas as portas do ensino 
formal de qualidade. 
Parece não haver limites para a barbárie. Ela se infiltra, silenciosa, 
em todas as escolas, em toda a sociedade. E atende pelo nome de 
intolerância. (Educação. São Paulo: Segmento. n. 88, ago. 2004, p. 11. Adaptado). 

 
Texto 2 

 

 
(Angeli) 

 

Tema: Por que a intolerância – geradora de tanta 
violência – ainda se faz tão presente nas relações 

humanas? 
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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

ABRA ESTE CADERNO QUANDO O FISCAL DE SALA AUTORIZAR O INÍCIO DA PROVA. 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 

a) Este caderno, com a proposta de redação e 40 questões objetivas, sem repetição ou 

falha. 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da parte objetiva da prova. 

 

02. Verifique se este material está em ordem, se o seu número de inscrição confere com os 

que aparecem: 

a) No CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas. 

b) Na FOLHA DE REDAÇÃO. 
 

03. Observe se o Caderno está completo. Assim: 

 

o Linguagem      de 01 a 20 
o Ciências Humanas     de 21 a 40 

 

04. Se o caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe imediatamente ao Fiscal. 

 

05. Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu nome 

completo, o número do seu Documento de Identidade e o Número de sua Inscrição. 

 

06. Para fins de identificação do candidato o fiscal irá coletar as assinaturas (na ata de 

presença e cartão resposta) além de coletar as impressões digitais. 

 

07. Você dispõe de 5 horas para responder o Caderno de Provas, já incluso o tempo destinado 

ao preenchimento do Cartão-Resposta (Leitura Ótica). O tempo de Prova está dosado, de 

modo a permitir-lhe fazê-la com tranquilidade e de forma ordenada. 

 

08. As bolhas do Cartão-Resposta (Leitura Ótica) devem ser preenchidas, totalmente, com 

caneta esferográfica na cor azul ou preta.  

 

09. Você só poderá retirar-se da sala 3 horas após o início da Prova. 

 

10. De acordo com o edital estão proibidos o uso e/ou porte (mesmo desligado ou sem 

baterias) de aparelhos de comunicação, munido ou não de câmera fotográfica, telefones 

celulares, smartphones, relógios, de qualquer outro equipamento de telecomunicação, ou 

de dispositivos capazes, por qualquer meio, de armazenar e/ou transmitir dados, som ou 

imagens.  

 

11. Preenchido o Cartão-Resposta (Leitura Ótica), entregue-o ao Fiscal juntamente com este 

Caderno e deixe a sala em silêncio. 
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Linguagem 
 

1 - A 
2 - C 
3 - A 
4 - B 
5 - E 
6 - C 
7 - E 
8 - A 
9 - E 

10 - C 
11 - E 
12 - C 
13 - C 
14 - D 
15 - E 
16 - D 
17 - C 
18 - B 
19 - D 
20 - E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ciências Humanas 
 

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

 
 


