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We are now a nation obsessed with the cult of celebrity.
Celebrities have replaced the classic notion of the hero. But
instead of being respected for talent, courage or intelligence, it is
money, style and image the deciding factors in what commands
respect. Image is everything. Their image is painstakingly
constructed by a multitude of diﬀerent image consultants to
carve out the most proﬁtable celebrity they can. Then society is
right behind them, believing in everything that celebrity believes
in. Companies know that people will buy a product if a celebrity
has it too. It is as if the person buying the product feels that they
now have some kind of connection with the celebrity and that
some of their perceived happiness will now be passed onto the
consumer. So to look at it one way, the cult of celebrity is really
nothing more than a sophisticated marketing scheme.
Celebrities though cannot be blamed for all negative aspects of
society. In reality society is to blame. We are the people who
seemed to have lost the ability to think for ourselves. I suppose
it's easier to be told what to think, rather than challenging what
we are told. The reason we are swamped by celebrity is because
there is a demand for it.

C

Disponível em: www.pitlanemagazine.com.
Acesso em: 7 dez. 2017 (adaptado).

O texto, que aborda questões referentes ao tema do culto à
celebridade, tem o objetivo de
A

destacar os méritos das celebridades.

B

criticar o consumismo das celebridades.

C

ressaltar a necessidade de reﬂexão dos fãs.

D

culpar as celebridades pela obsessão dos fãs.

E

E valorizar o marketing pessoal das celebridades.
A

Comentário

B
C

A

O autor logo no começo já fala que “Image is everything”,
aﬁrmando que as celebridades não são respeitadas por
seus talentos, coragem ou inteligência, mas sim por sua
aparência e dinheiro.

B

Não é esse o objetivo da crítica do autor.

C

No texto o autor deixa claro que “celebrities though
cannot be blamed for all negative aspects of society. In
reality, society is to blame”(...). Ou seja, destaca a
necessidade das pessoas pensarem por si mesmas e
terem consciência.

D

O autor em nenhum momento do texto culpa as celebridades;
pelo contrário, ele coloca a responsabilidade do problema do
culto à celebridade nas pessoas que perderam a capacidade
de pensar por elas próprias.

E

Em nenhum momento o autor demonstra valorizar o
marketing das celebridades.
Gabarito: C

D
E

Comentário
A

O autor escreve sobre uma “receita” de como a
população britânica surgiu a partir da mistura cultural
de diversos povos e linguagens.

B

O legado não advém do fato de todos virem de um lugar
só, mas sim de uma mistura cultural de pessoas de
vários lugares diferentes.

C

Apesar de podermos entender indiretamente o impacto
da mistura de povos e culturas ao longo da história da
Grã Bretanha, não é esse o ponto evidenciado pelo uso
do gênero receita na elaboração do texto.

D

O autor não fala em momento algum sobre problemas de
grupos de pessoas em classes sociais diferentes e
situações econômicas desiguais.

E

Em nenhum momento o autor expõe preconceitos
linguísticos entre os diferentes povos.
Gabarito: A
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Comentário
A

O autor mesmo aﬁrma, era “impensável” ou “inimaginável”
(unthinkable) para as mulheres negras subirem de
condição social e chegarem, por exemplo, ao status de
primeira dama, como no caso de Michelle Obama.

Comentário
A

Em nenhum momento a charge fala da necessidade
de ler informações conﬁáveis.

B

Pela expressão “at odds with” (ir contra a algo),
conseguimos ver que esta alternativa é a mais lógica,
por ser a única que fala na dicotomia do desejo de se
manter informada e o desejo de se manter sã
(diferentes anseios/desejos conﬂitantes).

C

Em nenhum momento os personagens aﬁrmam que
querem dominar novas tecnologias.

D

A expressão “at odds with” não faz referência ao
desaﬁo da imparcialidade.

E

Nada do texto faz juízo de valor sobre o comportamento
parental.

A charge não fala da vontade de ler notícias positivas,
apesar de que podemos inferir que a personagem
possa querer isso. Contudo, isso não é evidenciado
pelo uso do termo “at odds with” em nenhum momento.

Gabarito: A

Gabarito: B

B

O texto em nenhum momento fala sobre mudança de
nome, mas sim de pronomes de tratamento - e
também não fala sobre essas mudanças serem
impensáveis, mas sim que a ideia de uma mulher
negra em posição de poder era improvável.

C

Pelo contrário, se a pessoa possuir origem negra, ela
seria bastante discriminada.

D

Na verdade, o autor aﬁrma justamente que as mulheres
negras serviam, dentre outras funções, para o campo ou
para a cozinha.

E

E
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Questões de 01 a 05 (opção espanhol)
Questão

04
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A
B
C
D
E

Comentário
A

Para Celine, beleza não é algo subjetivo. Isso é falado
quando ela disserta sobre o porquê as pessoas vão para
Veneza em lua de mel, pois os casais não irão brigar nas
primeiras duas semanas porque estarão ocupados
demais vendo as coisas bonitas da cidade (ou seja, a
beleza do local é tratada como algo unânime, e não algo
que depende da visão do visitante).

da vida humana.

Comentário
A

O texto não foca em questões místicas, na verdade
menciona que se houver um “além” ele terá a agradável
surpresa de se encontrar com ele, porém não fala de Lorca
ter uma atração por questões místicas.

B

O texto não menciona as elites, fala que Lorca focava
sua escrita no humano, naquilo que se referia ao
social, mas em nenhum momento do texto a comoção
das elites com a obra de Lorca é mencionada.

C

Lorca deixa claro que só há uma problemática que
interessa, a social, além de, que as obras que não sigam
esta problemática, estão destinadas ao fracasso.

D

O texto não fala exatamente das obras de Lorca em si e
nem sobre a atualidade que possa haver nestas, apenas
menciona o que ela considerava importante em sua obra.

E

A resenha não faz críticas a Lorca, apenas apresenta
trechos de suas entrevistas que estão presentes no
livro mencionado.

B

O que está sendo pedido é: o que inﬂuencia a análise
sobre um lugar, levando em conta o ponto de vista das
personagens. O próprio diálogo representa isso, de
forma que as duas veem Los Angeles de um jeito
diferente: Jesse acha LA um lugar feio, e Celine acha a
mesma cidade um lugar “neutro”.
C O contexto histórico é mencionado apenas inicialmente
no texto, e não é tido por Celine como um fator que
inﬂuencia diretamente a avaliação sobre um lugar.
D

Não há menção direta da inﬂuência do tempo na visão
das personagens sobre um local.

E

Apesar da ﬁnalidade da viagem inﬂuenciar no ponto de vista
da personagem, a alternativa b fornece uma resposta bem
mais ampla do que se pede no enunciado
Gabarito: B

Gabarito: C
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Comentário
Comentário
Apesar das redes sociais oferecerem recursos com
funções múltiplas, a expressão “guillotina del siglo
XXI”, não faz referência a este ponto.
B O texto também menciona essa possibilidade de reunir
pessoas com ideias semelhantes, porém a expressão
“guillotina del siglo XXI” não se refere a este ponto.
A

No trecho destacado ela comenta sobre a variação, diz
que os espanhóis tinham um tom peculiar, uma
maneira diferente de falar z, c e s.
B No trecho se menciona que a poeira sempre se
misturou com a literatura, se referindo a poeira nos
livros que Auxilio limpava. Mas essa reﬂexão foi feita
por um dos escritores e não por Auxilio.
A

C

Os escritores não eram mexicanos, mas sim espanhóis. E o
texto apenas menciona que ela acreditava ser simpática
não tratando sobre a acolhida recebida.

D

Não há reﬂexões feitas por Auxilio em relação a
limpeza da casa.

E

Não se menciona diﬁculdade de comunicação, apenas
uma maneira diferente de se pronunciar algumas
letras.

C

O texto também menciona esta função de divulgar
informação instantânea, porém a expressão “guillotina
del siglo XXI” não se refere a este ponto.

D

O texto menciona inclusive eventos organizados
através das redes sociais, porém, a expressão
destacada não se refere a isto.

E

A expressão “guillotina del siglo XXI” as gravações
feitas ou informações divulgadas nas redes sociais,
servem para abrir causa legais e inclusive houve
casos de pessoas que conseguiram provar sua
inocência com a ajuda desses mecanismos.

Gabarito: A
Gabarito: E
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A

Comentário
A

O texto fala que os anos poliram e reduziram a
personagem como as águas fazem com uma pedra, ou
seja, enfatiza a ação do tempo sobre a personagem.

B

A expressão não faz referência a objetiﬁcação, mas
sim a ação do texto.

C

Não há anacronia, não se fala que a personagem está
em um tempo que não a pertence, mas sim, que ela
sofreu efeitos da ação do tempo.

D

Esta expressão não faz referência ao espaço do conto.

E

A perenidade não é o foco, mas os efeitos da ação do
tempo.

B

C

D
E

Comentário
A

Um dos homens da tirinha pergunta, “o que aconteceu
ao mundo? ao ouvir as notícias e o outro responde:
Nós!” e é dessa resposta que vem o humor, ou seja, da
constatação do ser humano como o responsável pela
condição do mundo.

B

“Por Dios” na tirinha aparece como uma expressão de
surpresa pelas notícias tão ruins e não como apelo à
religiosidade.

C

A tirinha não demonstra indignação por parte de
nenhuma das personagens.

D

O humor da tirinha não vem das notícias ruins, mas do
causador delas, o ser humano.

E

A tirinha não menciona em nenhum momento a
manipulação das notícias.

Gabarito: A

Gabarito: A
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Questões de 06 a 45
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Comentário
A descrição da velocidade do asteroide não indicaria
uma estratégia alarmante, além de não indicar
características do gênero notícia. A velocidade é uma
informação adicional ao texto.
B Em muitos momentos do texto, temos a indicação de
hipótese com a utilização das conjunções condicionais
“Se” e logo em seguida, informações alarmantes. Esta
alternativa está correta, pois o comando da questão
pede que o aluno localize estratégias que indicam que
o texto é uma notícia alarmante.
A

C

A citação de opinião de especialistas colabora com a
proposta da existência do gênero notícia, reportagem.
No entanto, o comando da questão pede o gênero
notícia com informações alarmantes e a opinião dos
astrônomos não conﬁgura um alarme.

O uso da locução adverbial “No mínimo" não conﬁgura o
texto como notícia alarmante, funcionando como uma
explicação do termo anterior: o tamanho da cratera.
E A distância da Terra à Lua tem a função de apresentar
uma informação adicional como o que aconteceu na
alternativa a. O comando indica uma informação
alarmante e a distância não conﬁgura-se assim.
D

Gabarito: B

E

Comentário
A A contraposição não ocorre. O narrador discorda da

mudança que ocorreu no nome do amigo por uma
expressão mais formal, e solicita que o conhecido autor
de dicionários, Aurélio Buarque de Holanda, registre em
seu léxico a norma popular.
B Pelo contrário. O narrador ironiza como um literato não

respeita a norma popular. Impondo a norma padrão,
pouco conhecida das pessoas que conviveram com o
homenageado.
C Não ocorreu a substituição de regionalismos. O que
ocorreu foi a mudança do nome do homenageado de um
vocábulo popular para um vocábulo erudito. Além disso,
as informações pertinentes ao homenageado também
seguem essa perspectiva.
D O narrador chateia-se com a mudança de nome do amigo,
homenageado com o necrológio. Um nome originalmente
escrito em norma popular foi reescrito nessa forma em norma
padrão em virtude do responsável pela homenagem não
concordar com uso de variantes populares.
E Não há defesa de novas regras gramaticais. O que há é a
defesa da norma popular nos contextos de uso da norma
popular.
Gabarito: D
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Comentário
A

Não conﬁgura como estratégia, visto que o garoto teve
a ideia a partir da visita que fez ao Museu Gonzagão
em Exu que está presente no terceiro parágrafo.

B

No texto, não há informação sobre a ausência de
concorrentes ao prêmio, o que também não conﬁgura
como uma estratégia argumentativa.
C Vencer um prêmio em Londres, com o aval de uma das
academias mais antigas do mundo, denota uma proeza.
A estratégia argumentativa se dá quando é citado que o
documentário foi feito na Região Nordeste do Brasil,
longe do eixo Estados Unidos - Europa.
D A escassez de investimentos não é apresentada no
texto da questão, portanto não responderia ao
comando que pede a estratégia argumentativa.
E Apesar de ser importante ter parcerias, não há informações
sobre uma parceria entre brasileiros e britânicos.
Gabarito: C

Comentário
A A alternativa está inadequada, pois mencionar as

enfermidades não é considerado patrimônio linguístico. Este
se refere a elementos referentes à língua como ditados,
vocábulos regionais etc.
B A alternativa está inadequada, pois se referir às proﬁssões
extintas não tem relação com o patrimônio linguístico. Este
se refere a elementos referentes à língua como ditados,
C A alternativa está inadequada, pois os nomes mencionados,

que acentuam aspectos da personalidade, não se conﬁguram
como patrimônio linguístico, este se refere à elementos
referentes à língua como ditados, vocábulos regionais etc.
D A alternativa está adequada, visto que ao apresentar os

ditados populares como "Quem não tem brio, engorda",
resgata a memória popular e saberes coletivos que são parte
do patrimônio linguístico.
E Alternativa está inadequada, pois apesar de apresentar os
costumes regionais, não conﬁgura como patrimônio linguístico.
Gabarito: D

7

Questão

26

10

34

18

D

Não há uma opinião implícita. Ocorre apenas a
descrição da temática narrativa.

E

A alternativa está correta, visto que o narrador emite
um ponto de vista valorativo "tão ousada e radical",
além de aﬁrmar ser um passo à frente.
Gabarito: E

Questão

27

11

35

19

A
B
C
A

B
C

D
E

Comentário

D

A A voz retratada na poesia apresenta a violência a qual os povos

E

escravizados foram submetidos. O emprego dos vocábulos
"Sinhá", "vosmincê", "vassuncê" etc fazem parte do patrimônio
linguístico brasileiro e reﬂetem essa marca de submissão.
B As inﬂuências da cultura africana na música brasileira não

são apresentadas no texto.

Comentário
A Não há uma opinião implícita. Ocorre apenas uma frase
declarativa, que traz informações acerca do diretor do ﬁlme.
B

Não há uma opinião implícita. Ocorre apenas uma frase
declarativa, trazendo informações acerca de um
personagem do ﬁlme.
C Não há uma opinião implícita. Ocorre apenas a
descrição de como as cenas são gravadas.

C Apesar de apresentar as expressões "eu choro em iorubá,

mas oro por Jesus", marcas das religiões de matriz africana
e cristã, o eu lírico não relativiza o sincretismo. Apenas
apresenta as duas religiões que compõem a nossa cultura.
D Uma relação amorosa não é apresentada, mas sim uma
relação de poder e submissão.
E As diferentes visões de mundo não são problematizadas.
Gabarito: A
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Comentário

A
B

A Não reforça a luta, mas sim apresenta as condições de vida

desiguais pelas quais as mulheres passam.

C

B A personagem apresenta as inúmeras renúncias que ela

teve que fazer depois que se tornou mãe.
D

C Não há estímulo para abdicar da vida social, mas indicação

E

Comentário
A A associação entre a linguagem verbal e não verbal da publicidade

não faz referência aos maus-tratos e sim ao abandono.
B A associação entre a linguagem verbal e não verbal da

publicidade apresenta a ideia de semelhança/vínculo entre o
conceito de descarte e abandono.
C A associação entre a linguagem verbal e não verbal da
campanha publicitária visa alertar acerca do abandono dos
animais e não incentivar uma campanha de adoção.
A
associação entre a linguagem verbal e não verbal da
D
publicidade visa a sensibilização do público para não
abandonar os animais.
E Apesar de alertar que é crime abandonar os animais, a
campanha visa sensibilizar as pessoas para o não abandono.
E apenas cita que é crime, não descrevendo as sanções.

que é o momento em que a personagem se vê obrigada a
abdicar de tudo o que conquistou depois de se tornar mãe.
D A associação entre a linguagem verbal e não verbal da
publicidade visa a sensibilização do público para não
abandonar os animais.
E Não há crítica à maternidade, mas a tudo que uma mulher
precisa abdicar por ser mãe no modelo de sociedade atual.
Gabarito: C

Questão
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Gabarito: D
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E
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Comentário

B

A A alternativa apresenta a localização da obra de arte e não a

função da reportagem de chamar a atenção para a função
social da arte.
B A alternativa faz uma descrição da temática da obra e não a

função da reportagem de chamar a atenção para a função
social da arte.
C A reportagem visa chamar a atenção para a função social da
arte. Fazer referência à inovação que foi a construção do
museu, não é a proposta da reportagem.
D A alternativa está inadequada, visto que apresentar acerca
da construção do museu não é o papel social da arte.

C

D
E

Comentário

E A alternativa apresenta episódios que marcaram a

A A alternativa não faz referência a pouca complexidade

humanidade para que não aconteçam novamente,
cumprindo assim a função da reportagem de chamar a
atenção para a função social da arte.

B O conﬂito ocorre, pois a música composta por Pestana tem

Gabarito: E

Questão

40

15

22

24

musical, mas sim ao pouco prestígio intelectual do maxixe,
música que a personagem Pestana acaba compondo.
origem africana, sendo considerada popular e sem prestígio
pela sociedade intelectual brasileira.
C Nos textos, o conﬂito ocorre pela tensão que há entre os dois
estilos musicais, um popular e o outro erudito. E a sociedade
intelectual considera a primeira sem prestígio.
D A alternativa está adequada, pois Pestana é um compositor
popular, mas que busca chegar ao estrelado com a música
erudita, vivendo a tensão entre as duas vertentes musicais.
E Apesar da música clássica ser considerada de prestígio, o

conﬂito ocorre pois a personagem não consegue se
desvencilhar de nenhuma das duas.
Gabarito: D

10

Questão

41
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25

C A música não foi utilizada para contrapor as situações de

aceleração que vivemos, mas para exempliﬁcar a crítica feita
pelo autor à vida acelerada que estamos levando.
D O autor não questiona um clichê ao utilizar a música. Ela foi
utilizada como estratégia argumentativa para exempliﬁcar a
opinião crítica do autor sobre a forma acelerada de vida atual.
E O autor não apresenta soluções para a cultura da correria ao

utilizar a música. Ela foi utilizada como estratégia
argumentativa para exempliﬁcar a opinião crítica do autor
sobre a forma acelerada de vida atual.
Gabarito: B

Questão

37
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A

B

C

D

E
A

Comentário
A Não temos uma advertência por parte do escritor do texto, a

música foi utilizada para exempliﬁcar a crítica feita por ele à
vida acelerada que estamos levando.

B

B A alternativa está adequada, pois temos uma advertência

C

por parte do escritor do texto, a música foi utilizada para
exempliﬁcar a crítica feita por ele à vida acelerada que
estamos levando.

D
E

11

D Aalternativa está adequada, temos uma obra de arte que retrata a visão

Comentário
A

B

C

D

E

O mito da democracia racial não se enfraquece com a
responsabilização dos jogadores negros da década de 1950,
mas quando o jogador Paulo César, considerado "jogador
problema" fala abertamente ao jornal francês sobre racismo.
O mito da democracia racial não se enfraquece quando o futebol
ganha projeção mundial, mas quando o jogador Paulo César,
considerado "jogador problema", fala abertamente ao jornal
francês sobre racismo.
O mito da democracia racial não se enfraquece com a
depreciação do esporte antes marginalizado, mas quando o
jogador Paulo César, considerado "jogador problema", fala
abertamente ao jornal francês sobre racismo.
O mito da democracia racial não se enfraquece com a
proibição da palavra racismo, mas quando o jogador Paulo
César, considerado "jogador problema", fala abertamente ao
jornal francês sobre racismo.
O mito da democracia racial é de fato enfraquecido quando o
jogador Paulo César, considerado "jogador problema", fala
abertamente ao jornal francês sobre racismo: "sinto na pele
o racismo subjacente".

do artista. No poema “Caramuru”, Moema morre ao lançar-se ao mar.A
tela de Meirelles retrata essa dimensão da morte de maneira trágica. A
imagem também retrata a indígena seminua, acentuando assim a
belezaeasensualidadedocorpodela.
E Não há uma oposição entre a condição humana e a natureza. A tela
de Meirelles retrata essa dimensão da morte de maneira trágica.
No poema “Caramuru”, Moema morre ao lançar-se no mar. A
imagem também retrata a indígenas seminua, acentuando assim
a beleza do corpo dela.
Gabarito: D

Questão

39
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Gabarito: E

Questão

38
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27

A
B
C
D
E

Comentário
A A alternativa está inadequada, visto que reforça que as

A

B

B
C
D

C

E

Comentário

D

A Não há exaltação do retrato ﬁel. Temos uma obra de arte que

retrata a visão do artista. No poema “Caramuru”, Moema morre
ao lançar-se ao mar. A tela de Meirelles retrata essa dimensão da
morte de maneira trágica. A imagem também retrata a indígena
seminua, buscando assim focar na beleza do corpo dela.
B A obra não retrata a fragilidade humana diante da morte, mas

sim a morte de maneira trágica. A imagem também retrata a
indígena seminua, acentuando assim a beleza do corpo dela.
C Não há ressigniﬁcação de obras cânones, temos uma obra de arte
que retrata a visão do artista. A tela de Meirelles retrata essa
dimensão da morte de maneira trágica. A imagem também retrata
a indígena seminua, acentuando assim a beleza do corpo dela.

E

crianças estão menos ativas, brincam menos ao ar livre,
sozinhas e geralmente com aparelhos eletrônicos, ou seja,
cada dia elas têm menos relações com outras crianças.
O texto não difunde o lazer entre as crianças, pelo contrário, ele
reforça que as crianças estão menos ativas, brincam menos ao
ar livre, sozinhas e geralmente com aparelhos eletrônicos, ou
seja, cada dia elas têm menos relações com outras crianças.
Não ocorre incentivo à criação de novos espaços, mas alerta
que as crianças estão brincando mais em casa, geralmente
sozinhas e com aparelhos eletrônicos, ou seja, cada dia elas
têm menos relações com outras crianças.
A alternativa está adequada, visto que reforça que as
crianças estão menos ativas, brincam menos ao ar livre,
sozinhas, em casa e geralmente com aparelhos eletrônicos,
ou seja, cada dia menos ativas.
A alternativa está inadequada, visto que reforça que as
crianças estão menos ativas, brincam menos ao ar livre,
sozinhas e geralmente com aparelhos eletrônicos, e isso
tudo ocorre em virtude do aumento das atividades
extracurriculares.
Gabarito: D

12

Questão

33

20

10

22

C A inovação acontece em virtude da utilização de uma linguagem

multimodal. O espetáculo utiliza a Internet como meio de difusão
da dança.
D A inovação acontece em virtude da utilização de uma linguagem
multimodal. O espetáculo explora a linguagem tecnológica
ampliando as possibilidades de expressão estética.
E A inovação acontece em virtude da utilização de uma
linguagem multimodal. O espetáculo não redeﬁne a extensão
com a utilização da Internet para adaptar, mas sim apresentar
novas possibilidades de linguagens.
Gabarito: D

Questão

34

21

11

23

A

B

C

D
E

Comentário
A Quando adotamos uma perspectiva de arte conceitual,

A

estamos falando de uma perspectiva reﬂexiva. A inovação
acontece em virtude da utilização de uma linguagem
multimodal. O espetáculo explora a linguagem tecnológica
ampliando as possibilidades de expressão estética.

D

B A inovação acontece em virtude da utilização de uma linguagem

E

B
C

multimodal. Não aborda as formas de ﬁnanciamento dela.

13

D Mesmo utilizando ambos os pronomes, é possível distinguir os

Comentário

níveis de formalidade e informalidade em que estão sendo usados.

A Ambos os textos divergem sobre a necessidade de estocar

água. O primeiro acredita que não há necessidade de
estocar água "os estoques de água doce são inesgotáveis",
já o segundo defende a proteção dos aquíferos, pois estes
não são capazes de estocar água.
B A alternativa está inadequada, pois há divergência entre os
textos no que se refere à necessidade de estocar ou não
água. Para o texto I, a água é um recurso inesgotável, para o
texto II, os aquíferos não retêm água, por isso são recursos
que devem ser preservados.
C Os textos não tratam sobre a reposição de água em regiões áridas,
mas sobre preservar o recurso. Para o texto I, a água é um recurso
inesgotável, para o texto II, os aquíferos não retêm água, sendo
essa, por isso, um recurso que deve ser preservado.

E A alternativa está inadequada, pois a língua sofre alteração constante,

vistoqueelaéviva,éumfenômenosocialdainteraçãoverbal.
Gabarito: B

Questão

17

23

28

43

D A alternativa está inadequada, pois há divergência entre os

textos no que se refere à necessidade de estocar ou não
água. Não se trata da redução das chuvas e da evaporação
das águas. Para o texto I, a água é um recurso inesgotável,
para o texto II, os aquíferos não retêm água, por isso são
recursos que devem ser preservados.
E A alternativa está inadequada, pois há divergência entre os
textos no que se refere à equalizar a distribuição da água,
mesmo porque há lugares que necessitam mais do que
outros. Para o texto I, a água é um recurso inesgotável, para
o texto II, os aquíferos não retêm água, por isso são recursos
que devem ser preservados.

B

Gabarito: A

Questão

A

16

22

27

42

C

D

E

Comentário
A A forma como o solo foi interpretado reaﬁrma a criação

artística como um encontro de realidades socioculturais
diversas e não por escolha de ﬁgurino.
B A alternativa está adequada, visto que o texto apresenta

A
B
C
D
E

Comentário

duas realidades diferentes, o contexto original, o clássico
balé, na contemporaneidade, a música e a dança
mudaram, ao invés do balé o stress. Ambas retratam
diferentes realidades sociais.
C A variação entre as danças evidencia o quanto essa arte é
viva, mutável e adaptável à múltiplas realidades. Não há
relação com uma hierarquia.
D A alternativa está inadequada, pois o bailarino recriou uma

obra fazendo uma adaptação em um contexto diferente do
original. No entanto, o fato de atualizar a dança para a
música não tem relação com a formação do artista.
E A alternativa está inadequada, pois no texto não há essa

informação de que a dança deveria ser adaptada de
diferentes formas para homens e mulheres.
Gabarito: B

A Ambos os pronomes podem ser utilizados por pessoas de

todas as idades. O uso deles pode ocorrer dentro de uma
situação de informalidade discursiva.
B Os pronomes “tu” e “você” podem ser usados dentro de um
contexto de informalidade, mas, mais do que isso, revelam o
quanto a nossa língua possui um processo natural de variação.
C O pronome “tu” pode ser usado em situações de comunicação
informal, bem como em contextos regionais diferentes e em
situações de formalidade.

14

Questão

18

24

29

44
A
B
C
D
E

Comentário
A Apesar do texto, na fala do delegado, apresentar momentos

B

C
A
B

D

C
D
E

E

Comentário
A A visão de violência retratada não é pertinente ao senso

comum, e sim ao estado de exceção. Portanto, não busca
perpetuar visões do senso comum.
B O texto traz à tona a violência pela qual detentos passam
num estado de exceção, relatado na obra da escritora.

de xenofobia em seu discurso, ele não teve o objetivo de
ironizar atitudes e ideias xenofóbicas.
A fala da esposa para o delegado na defesa do marido
confere esse teor anedótico, visto que ela também se vale de
discurso intimidador ao se apresentar como parente de
alguém inﬂuente.
O texto não tem o propósito de esconder o ponto de vista do
narrador. Este tem a função de relatar o que ocorreu durante
uma conversa/discussão entre um delegado e uma
moradora de um condomínio.
Apesar de haver hostilidade de ambas as partes, o
propósito do texto é apresentar os dois discursos numa
perspectiva mais engraçada, como no exemplo do último
período do texto.
A alternativa está inadequada, visto que o texto não tem esse
propósito de exaltar relações, muito menos estereotipadas.
Gabarito: B

Questão

20

26

12

29

C O texto descreve a violência que os detentos sofrem em uma

colônia penal de segurança máxima, que fora transformada
em colônia de extermínio.
D A alternativa está inadequada, o que não se nota no texto
são exemplos de empatia e justiça. O que se percebe é a
violência que os detentos sofrem sem nenhum tipo de
compaixão.
E Apesar da descrição da violência sofrida ser considerada
absurda, o texto não tem a intenção de traduzir a realidade,
mas de apresentar o tipo de violência sofrida pelos detentos
em um estado de exceção.
Gabarito: B

Questão

19

25

30

45

A
B
C
D
E

15

Comentário

D Apesar do texto sinalizar que tipo de matéria-prima é usada,

não é possível aﬁrmar, mesmo com o texto, a matéria-prima
das peças apresentadas na imagem.

A “Os velhos papéis” não mantém relação de interdependência

com o termo “É assim”, este, por sua vez, retoma todo o
parágrafo e não somente o trecho referido.

E O “novo” discutido no texto foi a simpliﬁcação de formas, mas

com a valorização de matéria-prima nobre.

B O trecho “sobre o qual” retoma “nome antigo” e não “algo

novo”, como está sugerido no item.
C O termo “Por exemplo” relaciona-se a todo o parágrafo
anterior, sem manter uma relação de interdependência
especiﬁcamente com o trecho “um nome antigo”.
D Dentro da letra do hino, uma das formas de se referir a Dom
Pedro II é “O gigante do Brasil”, em seguida, o texto faz referência
ao mesmo imperador citando “O Pedro mencionado”, o que
prova a interdependência entre as expressões.
E A expressão “O bruxo do Cosme Velho” faz referência a
Machado de Assis e não a “o imperador Dom Pedro II”, por isso
não há interdependência entre os trechos.

Gabarito: E

Questão

22

28

14

31

Gabarito: D

Questão

21

27

13

30

A
B
C
D
E

A
B

Comentário

C

A É possível perceber que o fator “privacidade” é mencionado
D

no ﬁnal do texto, contudo a forma como foi apresentada, não
é relevante para a discussão disposta na matéria.

E

B A rede social mencionada na matéria está se adaptando de acordo

Comentário
A O texto chama a atenção para linhas retas e curvas suaves e

isso pode ser apreciado na imagem.
B Não há um rebuscamento de formas no mobiliário

apresentado na imagem, ao contrário, podemos constatar
uma simplicidade trabalhada em madeiras nobres.
C Ao observar com calma o texto não verbal é possível
perceber que existe harmonia na elaboração das cadeiras.

com o comportamento dos usuários e a partir deles provocando
transformações nas interações e tráfego de informações.
C É natural percebermos que as redes sociais promovam
interação entre seus usuários, mas o texto nos apresenta
novas formas para maior interação, que seriam os grupos.
D O texto não menciona maior facilidade para obtenção de
lucro, porém ele assinala que a área de vendas do Facebook
ganhará mais interação.
E As redes sociais evoluem para oferecer aos seus usuários
características diferenciadas.
Gabarito: B

16

Questão

35

29

20

40

Questão

36

30

21

41

A

B

C
A
B

D

C
E

D

Comentário
A O texto nos provoca a enxergar vários lados em busca de uma resposta,
B

C

D
E

nãonecessariamenteaquelesqueestãocomprometidoscomaverdade.
Diante de um determinado contexto social essa inferência é
possível, contudo o texto não está centrado nessa perspectiva,
pois cita jornais, revistas e TV.
O texto nos convida a perceber que para alcançar uma verdade é
necessário a reﬂexão sobre o que é apresentado a nós. Para se obter
respostas é imprescindível uma postura ativa de busca, e, com isso, a
criticidadeduranteomomentodabuscaédegrandeimportância.
Há um paralelo entre o antes e o depois da internet, mas ele está centrado
noleitor,nãosendopossíveloquestionamentodaposturadojornalista.
É possível aﬁrmar, sem a leitura do texto, que o ofício de um jornalista se
pauta na sua habilidade de trabalhar imparcialmente. No texto não
existem espaços, nem mesmo implícitos, para a discussão da
imparcialidadejornalística.
Gabarito: C

E

Comentário
A Não há dentro do texto margens para o questionamento de

regras gramaticais, mas sim a insistência no uso delas.
B A personagem preza pelo bom uso da língua materna, seguindo suas

normasepreceitos,issonãoimplicaemumamanifestaçãopatriótica.
C O texto nos revela que, da parte do Capitão Pelino, não há

complacência a respeito dos desvios gramaticais. Suas
correções são fruto de um incômodo pessoal.
D O uso da língua não é invalidado, porém existe a exigência
para que os falantes façam uso das normas gramaticais.
E Ao aprofundar os estudos linguísticos percebemos que existem diferentes
camadas na língua, podendo ela ser mais formal ou informal. Esses níveis
estãorelacionadosafatoressociaiseculturais,oqueaparentementenãoé
consideradopelapersonagemprincipaldanarrativa.
Gabarito: E

17

Questão

13

31

36

09

A
A
B

B
C

C
D
D

E

E

Comentário
A É possível perceber que o texto é construído em progressão,

B

C

D

E

partindo do período de baixas ondas, seguindo para a
descoberta de Frank Nasworthy, culminando na popularização
do skate, tornando ele algo democrático e não apenas um
passatempo para os surﬁstas.
A modalidade não nasceu com o objetivo comercial, mas como
entretenimento. Sua propagação gerou uma grande indústria
e isso não é o foco do texto apresentado.
No ﬁnal do texto é exposto ao leitor o desenvolvimento da
modalidade, contudo não é possível inferir, de acordo com os
limites do texto, que as carreiras proﬁssionais foram deﬁnidas.
Não há no texto argumentos que corroborem para a
substituição de esportes. Ao observar com cautela
atestamos que o skate era um passatempo e que depois
ganhou espaço, sem anular o surfe.
Dentro do texto não há indícios para relacionarmos sua
evolução com a autonomia de seus praticantes.

Comentário
A Apesar do caráter memorialista e a organização da

B
C

D

E

mensagem nos fazendo reﬂetir, o texto não é apresentado
como objeto estético e nem mesmo acentua a mensagem.
A temática do texto não nos coloca em paralelo com o código
utilizado para escrevê-lo.
O contexto formulado entre passado e presente não são o
foco narrativo, mas sim a experiência da personagem com
esses períodos.
O foco narrativo é a experiência da personagem com os
objetos descritos e ao ﬁnal com o desconforto do
equipamento adquirido.
A personagem trata a história como uma lembrança, sem
aﬁançar suas palavras a algum possível interlocutor.
Gabarito: D

Gabarito: A

Questão

14

32

37

10

18

Questão

15

33

38

11

Questão

31

34

08

12

A
B
A
C
D

B

E
C

Comentário
A O prefácio é caracterizado pela apresentação de uma obra,

B

C

D

E

o que é evidenciado na construção desse quadrinho, pois o
desenvolvimento descreve para o público todo o processo
de elaboração do livro.
Não há evidente apelo emocional na história, de forma
distante, seria possível inferir que no segundo quadro a
atenção do leitor é atraída para a questão do drama,
entretanto o foco do texto está centrado em outro aspecto.
O texto apresenta o processo de preparação do livro, assim
sendo, não podemos aﬁrmar que é referente ao processo
particular de criação da autora.
É um importante tópico a ser mencionado: manual e digital.
Todavia o texto é usado no processo de construção de um
livro até chegar nas mãos do leitor.
Os elementos gráﬁcos do texto são apresentados para
provocar maior dinamicidade, sem obrigatoriamente estar
relacionado a um público especíﬁco.
Gabarito: A

D
E

Comentário
A O texto não tem como objetivo central informar o leitor sobre

questões cientíﬁcas relacionadas ao uso indiscriminado de
aparelhos celulares, mas informar de maneira geral.
B Os recursos verbais e não verbais são utilizados para provocar

e atrair o leitor para uma mudança de comportamento,
sobretudo nas crianças.
C Tendo em vista o cenário contemporâneo, é lícito inferir
questões, por exemplo, sobre o aumento excessivo do uso da
tecnologia estar vinculado ao menor tempo em atividades.
Contudo o texto não faz esse recorte.
D A abordagem textual nos indica caminhos para o uso
consciente de aparelhos celulares.
E O texto nos alerta de forma explícita sobre o uso de
aparelhos celulares antes de dormir, não mencionando a
troca por atividades lúdicas.
Gabarito: B

19

Questão

32

35

09

13

C É um fato que a sociedade machadiana vinculava o bem-estar

feminino ao casamento, todavia Machado de Assis, foi por
muitas vezes crítico do casamento. No texto apresentado não
temos argumentos suﬁcientes para condicionar a estabilidade
da mulher ao casamento.
D Observe que em todo o texto, o pressuposto básico para o
desenvolvimento da mulher, ou não, está relacionado
implicitamente aos homens. As personagens constroem suas
falas a partir da sombra de um homem sobre a mulher.
E Essa alternativa não pode ser considerada como verdadeira

porque as mulheres no século XIX não possuíam espaço no
mercado de trabalho.
Gabarito: D

Questão

23

36

39

32

A
B
A

C
D

B

C

E

Comentário
A A obra manifesta o contrário ao empobrecimento ao valorizar

D

a pluralidade de possibilidades para criação artística.
B O reposicionamento de materiais, que relembram os ready-

E

Comentário
A De acordo com o contexto histórico da criação do texto, era

comum que as mulheres praticassem a caridade, dessa
forma é possível aﬁrmar que as personagens estão
“descortinando” práticas sociais das mulheres.
B No texto, as personagens não apresentam conceitos
relacionados à aparência das mulheres, o olhar lançado é a
uma mulher e é de admiração, reforçado pela manifestação
linguística “é moça de truz”, que signiﬁca “excelente”.

made dadaístas, promovem o trivial a uma função estéticoartística de enriquecimento e atendendo a expectativas
características das artes.
C É comum que algumas manifestações de arte na
contemporaneidade possibilitem a interação direta com o público,
contudo a obra apresentada não está inserida nesse contexto.
D O autor busca relacionar a obra com as manifestações
ancestrais vinculadas à ritualística do continente africano.
E A obra apresenta elementos do cotidiano e de baixo valor
para aquisição, mas isso não conﬁgura desprestígio à obra,
pelo fato de que ela é vinculada a movimentos artísticos que
privilegiam esses materiais.
Gabarito: B

20

Questão

24

37

40

33

Questão

25

38

41

34

A
B
C
D
A

B
C
D
E

Comentário
A Percebe-se na primeira estrofe da canção o aspecto irônico

atribuído ao texto, quando o eu lírico diz: “Você deve rezar
pelo bem do patrão; e esquecer que está desempregado”. É
possível observar o conformismo passivo e desalentador
que a música convida a reﬂetir por meio da ironia.
B Não há no texto uma postura de convencimento, mas de

exposição irônica das ações que querem normalizar para
classes consideradas inferiores da sociedade. Dessa forma
também não se discute valores cívicos.
C As manifestações que podem ser consideradas religiosas no
texto não contribuem para que ele seja considerado
religioso, ou mesmo, suﬁciente para traçar um paralelo entre
religião e sociedade.
D As festividades apresentadas servem apenas para dar corpo
aos argumentos dispostos pelo eu lírico no decorrer da canção.
E A ironia do texto nos conduz para o caminho contrário a uma
postura indiferente. Ela nos coloca diante de uma forte
necessidade de mudança.

E

Comentário
A O texto reitera a esperança do encontro, portanto não é

possível aﬁrmar que exista um ceticismo relacionado ao
reencontro. Veja:
“Manda-me buscar se tens o dia
Tão longo como a noite. Se é verdade…”
B O texto nos apresenta um tom de saudade e desejo de
reencontro. O termo "monotonia" usado pelo eu lírico
caracteriza a rotina da personagem a ser alcançada, não o
sentimento descrito no poema.
C A construção de um cenário perfeito para o reencontro
delineado pelas emoções da memória nos coloca diante de
um cenário de autorrealização sublime. Sendo reaﬁrmado
pela ideia de que o eu lírico estaria “revestido de luz”.
D Não há indício de uma fala condenatória nos versos da
poesia, nem explícitos e implícitos. Existe o desejo latente de
reencontro, saudade e anseio por reviver momentos
importantes.
E O texto apresenta algumas pistas que poderiam corroborar

para a crença de um questionamento, para isso seria
necessário ignorar a totalidade do texto e observarmos
apenas termos como “se for possível”, “Me há de parecer” ou
“E se te lembras”.
Gabarito: C

Gabarito: A

21

Questão

09

39

42

14
A
B
C
D
E

Comentário
A A reaﬁrmação do amor apresentada no decorrer do texto

contrapõe a percepção de ironia.
B A descrição textual está centralizada no espaço físico que a

personagem se encontra, dessa forma, não é possível inferir
a respeito dos métodos utilizados no ambiente hospitalar
disposto na narrativa.
C A primeira expressão do texto “Dizem que ninguém mais a
ama” já nos coloca diante da ideia de separação e é reaﬁrmada
no decorrer do texto, ao apresentar mundos diferentes.
D Não há indícios no texto para uma percepção psicológica

narrativa, então não podemos inferir que o espaço
construído é relacionado ao universo da mente humana.
E Apesar de observar uma linguagem marcada pela linearidade,
não é possível aﬁrmar o caráter de lucidez textual a ela,
sobretudo em paralelo ao que é narrado.

A
B
C
D

Gabarito: C

E

Questão

Comentário

11

41

44

16

A “Falação” conﬁrma o uso informal da língua, assim como

“pros” que é uma contração não reconhecida pela norma culta.
B “Você” é um pronome de tratamento e “teatro de revista” é referente

a uma moda momentânea, o que não conﬁgura informalidade.
C “Perfeito” é um adjetivo e “Carnaval” um substantivo, dessa
forma não conﬁgurando características de informalidade.
D “Bebe bem” a primeira palavra é um verbo e a segunda um
advérbio, caracterizando uma construção padrão da língua.
“Oculista” apresenta-se como um sinônimo para oftalmologista,
caracterizando também um uso padrão da língua.
E Usos que podem conﬁgurar o uso formal.
Gabarito: A

Questão

10

40

43

15

A
B
C
D
E

22

Questão

Comentário

06

43

15

37

A As cores apresentadas no texto expressam o sentimento de

expansividade, são cores vivas e pulsantes, descaracterizando
qualquer ideia de isolamento.
B Os símbolos da natureza são utilizados na questão para
expressar o universo humano.
C Asinestesia no texto é apresentada por meio de percepções visuais.
D O soneto apresenta as cores para metaforizar os sentimentos

dispostos pelo eu lírico, como podemos comprovar no primeiro
verso, ao ser explicitado que a alegria é um pavão vermelho.
E Não há indício de manifestação mística na construção lírica do texto.
Gabarito: D

Questão

12

42

45

17

A
B
C
D
E

Comentário
A É possível realizar a inferência sobre a impossibilidade de

manutenção de afetos, contudo o primeiro quadro nos
remete a construção cultural de um povo, com termos tipo
“Calunga” e que são reforçados na sequência.
B Embora haja as marcas da violência colonial representadas

A
B
C
D
E

Comentário
A A reinvenção do corpo no decorrer das épocas está vinculado

B

C

D

E

ao contexto social e cultural de cada período histórico, dessa
forma, não há obrigação de ser através de atividades físicas.
Ao observarmos a alternativa é notório que a utilização de
recursos químicos para alcançar resultados corporais é uma
prática contemporânea.
Historicamente a mulher foi vítima da imposição de padrões,
assim, foi obrigada a seguir uma conduta de adaptação para
preceitos sociais vigentes. O corpo feminino foi modelado de
acordo com a necessidade histórica do momento e para
atender questões como casamento, presença em grandes
salões e apresentar um status social.
Esses espaços têm ganhado destaque na atualidade, são
importantes para a construção de um corpo saudável, mas
não estão relacionados, unicamente, com o objetivo de
erotização do corpo feminimo.
O termo “humano” apresentado na alternativa afasta a visão
micro da “erotização do corpo feminimo” e amplia para uma
visão macro, atribuindo novos personagens ao texto.

nas imagens dos quadrinhos, a linguagem verbal do texto,
com o diálogo dos personagens, não coloca a brutalidade
em primeiro plano, trazendo muito mais a questão da
resistência e dos afetos, o que corrobora para que essa
alternativa não seja completamente correta.
C Não é completamente lícito aﬁrmar que há um abatimento

das personagens, isso pode ser percebido pela esperança
de dias melhores.
D O fato das personagens estarem em um momento de troca
de afetos já é um princípio de resistência e ao manterem
nomes típicos de sua cultura reaﬁrmam sua identidade
distante da cultura branca.
E Não é possível aﬁrmar que esses sujeitos tenham sido
afastados de sua ancestralidade. Por uma inferência
histórica esse pensamento poderia surgir, porém o texto não
manifesta indícios disso.
Gabarito: D

Gabarito: C

23

Questão

07

44

16

38

Questão

08

45

17

39

A

B

A
B

C

C
D

D

E

Comentário

E

A O texto não faz menção explícita da utilização da matraca

para campanha políticas.
B O texto apresenta uma forma de anúncio publicitário e não

confere com o que é solicitado no enunciado da questão.
C De acordo com o que é apresentado, a matraca é um meio

de propagação de informações populares, porém o foco
narrativo e o solicitado na questão está no fato irônico
discorrido pelo autor.
D O teor irônico e o relato sobre um dos vereadores conferem

veracidade a essa alternativa. É possível observar que o
texto tem seu ápice ao descrever que o vereador tem
maestria a domesticar cobras, fato que é propagado pelo
uso da matraca.
E Assim como a alternativa a, o fato de propagação de
serviços públicos é um fator implícito.
Gabarito: D

Comentário
A A proposta central do texto não é o debate a respeito do

desconhecimento da obra de Abel Ferreira, mas sim, sua
ligação com o choro. A atribuição de desconhecimento
mencionada no texto é referente ao gênero musical do choro.
B O texto reaﬁrma que mesmo sem incentivos “o choro dá

mostras de vivacidade” e isso descaracteriza a busca de
investimentos como linha central do texto.
C O texto reúne argumentos para destacar a importância do choro no

cenário musical brasileiro, ressaltando por exemplo sua
vivacidade, altivez, mesmo diante da falta de incentivos, e também
sua reaﬁrma que ele sobrevive mesmo diante da “insensibilidade
dos meios de comunicação e amnésia generalizada”.
D O texto inicia utilizando a obra de Abel Ferreira como referência
ao choro, mas não se desenvolve com o objetivo de ressaltar o
artista. O choro é o estilo musical que consagrou o artista.
E A impopularidade do choro é manifestada apenas na voz de
Leonor Bianchi o que não caracteriza uma voz uníssona.
Gabarito: C

24

25

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 45 a 90
Questão

87

46

83

71

Comentário
A Em sua obra “O capital no século XXI'', o francês Thomas

Piketty aﬁrma que quando a taxa de remuneração é maior
que do que a taxa de crescimento da economia teremos,
inevitavelmente, herdeiros com uma fortuna que seria
impossível de se adquirir, por meio do trabalho, durante toda
uma vida. Tal situação é incompatível com os valores
meritocráticos da modernidade.
B A lógica econômica sustentada pela democracia liberal, não
enfraquece o direito de nascimento, pois o texto aborda a
questão da riqueza herdada, respaldando justamente o item.
C O enunciado da questão fala sobre democracia liberal, e um

dos conceito de tal democracia é a não intervenção do
estado nas questões econômicas dos indivíduos.
D A riqueza herdada contribui de certo modo o ganho das
ﬁnanceiras, aﬁnal na sociedade liberal não há regulação do
mercado por parte do governo.
A

E Como o texto aborda uma perspectiva liberal, logo o

B

acúmulo do capital fortalece a eﬁciência dos mercados.

C

Gabarito: A

D

Questão

E

89

48

85

73

Comentário
A A ﬂexibilização do trabalho acaba se transformando em

"trabalho sem fronteiras" gerando prejuízos na vida pessoal,
e não havendo nenhuma distinção entre público e privado.
B Em tempos hodiernos, observa-se um prolongamento da
jornada de trabalho nas empresas. A comunicação estabelecida
através de ferramentas digitais, como e-mail e aplicativo de
mensagens, fora do horário de trabalho revela como os
equipamentos de comunicação permitiram que o trabalhador
estivesse disponível praticamente em tempo integral, o que
contribui ainda mais para a precarização do trabalho.
C A ﬂexibilização ou uberização diminuiu as questões burocráticas
por conta da rapidez e acessibilidade potencializada pela internet.
D Assim como o trabalho, o lazer recreativo se estrutura com

base na mesma lógica mecanizada do trabalho, assim tornase um círculo vicioso, que trabalho e lazer atendem a
demanda da mecanização da vida.
E O indivíduo ao atender as demandas do trabalho, acaba não
desempenhando seu papel em casa.
Gabarito: B

A

Questão

88

47

84

72

B
C
D
E

Comentário
A O texto fala em melhoramento genético para adaptar a

produção de uva em regiões de diferentes climas, mas sem
mencionar espécies nativas ameaçadas.
B A estrutura fundiária diz respeito a forma como as

propriedades agrícolas são distribuídas e organizadas. O
texto de apoio não faz referência a isso e a alternativa
também não responde ao comando do item.
C Alternativa inadequada, pois o comando pede o motivo da
A
B
C
D
E

adaptação da produção da vitivinicultura às diferenças
ambientais entre as duas regiões citadas. Além disso, a
produção de uvas e vinhos tende a gerar uma cadeia
produtiva complexa e que se complementa constituída de
produtores de uvas, empresas fabricantes de sucos, outras
de vinhos, fornecedores de embalagens etc.
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D O texto fala em melhorar a produção agrícola ligada à

D O Estado é o ator central nos dois textos, portanto, entregar à

vitivinicultura (produção de uvas e vinhos) nas regiões
mencionadas, no caso, a Serra Gaúcha, região de clima
subtropical com temperaturas médias mais amenas e o
Sertão semiárido nordestino, região com temperatura média
mais elevada. Portanto, é necessário adaptar essa produção
às características ambientais singulares desses locais.

iniciativa privada a responsabilidade pelo patrimônio
histórico, representado na alternativa pelos sítios
arqueológicos, pode ser considerado um erro.
E Os prédios históricos tombados são o objeto central da
preservação debatida no texto, não as peças de museu, por
isso a alternativa está errada.

E O próprio texto de apoio fala em produção voltada para a

exportação e mesmo que uma parte da produção de uvas e
vinhos atenda ao mercado interno, a adaptação que o
comando se refere é em relação aos aspectos ambientais
diferentes entre as regiões citadas.

Gabarito: C

Questão

82

50

71

75

Gabarito: D

Questão

90

49

86

74

A
B
C
D
E

Comentário
A O texto não aborda o exercício pleno da cidadania, pelo

contrário. Percebemos que um grupo de países leva
vantagens em relação a outro e que os jovens de Gana são
intoxicados ao tentar reutilizar componentes dos resíduos
produzidos pelos países desenvolvidos.
A
B
C
D
E

Comentário
A As artes sacras não são o tema central dos textos, eles tratam
de forma mais ampla a política de preservação do patrimônio.
B A divergência entre os textos diz respeito a política de

preservação do patrimônio e sua eﬁcácia, ou seja, distante
do debate de substituir qualquer artefato artístico.
C O tema central da questão é o patrimônio histórico, onde o

texto 1 aﬁrma que as políticas públicas para preservação do
patrimônio são suﬁcientes para garantir o contato das
gerações futuras com sua história. Já o segundo texto aﬁrma
que as exigências para preservação dos prédios provoca o
abandono e, em consequência, a perda do patrimônio.

B O texto I aborda a tendência de crescimento da produção de lixo

eletrônico no mundo. Ao mesmo tempo, o texto II reﬂete a DIT
(Divisão Internacional do Trabalho), na qual os países mais
industrializados e desenvolvidos produzem equipamentos
tecnológicos. Quando esses equipamentos se tornam resíduos
eles são exportados para Gana, país africano pouco
desenvolvido. Esse processo de reutilização dos componentes
acaba gerando impactos ambientais para esse país.
C O texto não aborda elementos ligados à gestão empresarial

do toyotismo como a automação, sistema just in time,
kanban etc.
D O texto II aﬁrma que a reutilização dos resíduos eletrônicos
por jovens de Gana acaba gerando poluição do ar,
prejudicando a sustentabilidade ambiental.
E Os textos não mencionam o protecionismo alfandegário, que
é uma forma dos países preservarem suas economias
internas da concorrência com os produtos estrangeiros.
Gabarito: B

27

Questão

83

51

72

76

Comentário
A O evento histórico está vinculado a um conﬂito econômico e

diplomático entre Inglaterra e Brasil, e não houve consenso
entre eles em relação à Lei Aberdeen.
B A lei Aberdeen diz respeito a uma restrição de negócio, ou

seja, não existe a busca por dividir uma atividade
econômica, no caso, o tráﬁco de pessoas escravizadas.
C Não há qualquer relação entre a Lei Aberdeen e uma política

higienista, até porque, o debate a respeito da saúde pública
de forma coletiva, estava em um momento embrionário na
década de 1840.
D A Lei Aberdeen foi criada em 1845 com o objetivo de coibir o

tráﬁco negreiro no Atlântico Sul. O interesse britânico em
coibir o tráﬁco de escravizados estava vinculado à sua
economia industrial, que necessitava, cada vez mais, de
mercados consumidores. Como aponta o texto, apesar das
pressões, o governo da Inglaterra resistia em ceder, sua
posição era pela manutenção das restrições impostas.

A
B
C
D
E

E Não existiam políticas econômicas voltadas para a

fomentação de negócios familiares no século XIX,
sobretudo, no período da expansão industrial britânica.

Comentário
A Ao falar em preços justos e que o uso da água seja sustentável

e utilizado por diversos atores como a indústria, agricultura etc,
temos o conceito de uso equitativo da água, ou seja, que se
leva em consideração a justiça social, a imparcialidade, a
honestidade e que possa beneﬁciar a todos sem privilégios de
determinados grupos ou agentes econômicos.

Gabarito: D

Questão

85

53

74

78

B Alternativa não corresponde ao comando do item, pois o

monitoramento do fornecimento da água se refere ao
emprego de métodos e tecnologias para controlar a vazão, o
desperdício, mas que não determina uma distribuição
equitativa do recurso.
C Alternativa não corresponde ao comando do item, pois o

racionamento da capacidade ﬂuvial se refere ao controle da
quantidade de água dos rios de um local, sem entrar na
questão da equidade.
D O texto não aborda a recuperação dos solos de um determinado

local, mas sim a distribuição e uso mais justo da água.
E O texto não fala sobre a produção reciclável em que há o

aproveitamento de resíduos para produzir novos produtos.

A
B

Gabarito: A

C

Questão

84

52

73

77

D
E

Comentário
A O texto retrata uma personagem que se aproveita da viuvez

das mulheres para se aproveitar da sua fragilidade, ou seja,
bem distante da afetividade matrimonial citada na alternativa.
B O tema central da questão é o patrimônio imaterial vinculado

às práticas populares dos sertões nordestinos, onde a
personagem Zé de Cila, rememora os costumes de sua avó
como estratégia de sobrevivência no sertão.
C Apesar da citação da obra de Ariano Suassuna, “O Auto da
A
B
C
D
E

Compadecida”, o texto está vinculado ao patrimônio imaterial
e práticas sociais tradicionais, e o teatro não é citado.
D O cinema não é tratado no texto, e a questão climática citada
está vinculada às práticas tradicionais dos povos dos sertões.
E A citação em relação à questão climática não retrata

catástrofe alguma.
Gabarito: B

28

Questão

86

54

75

79

Comentário
A O texto não fala em ascensão social, o que seria algo

considerado como positivo para um refugiado. Na verdade
ele aborda problemas sofridos por esse tipo de migrante, ao
ser obrigado a deixar seu país de origem.
B O texto não aborda a miscigenação étnica, que seria a mistura

entre pessoas com diferentes aspectos biofísicos etc.
C O texto não aborda a desqualiﬁcação proﬁssional como um

problema. Vale ressaltar que alguns refugiados podem ser
bem qualiﬁcados proﬁssionalmente. Além disso, a
alternativa não responde ao comando que cobra uma
relação com o texto de apoio.
D Embora alguns refugiados possam passar por problemas

ﬁnanceiros ao chegar em outros países, a alternativa não
corresponde aos problemas ligados à situação transitória
sofrida por eles e que é citada no texto de apoio.
E Os refugiados são pessoas que fogem de seus países de
origem em consequência de perseguições, risco de morte,
guerras civis etc. Portanto, são forçados a deixar suas origens,
locais de pertencimento e afetividade. Ao chegarem em um
novo país, podem ter diﬁculdades para se adaptar à cultura
local, e enquanto não recebem a cidadania desse novo país
podem sofrer sanções e não ter direitos respeitados.

A
B
C
D
E

Gabarito: E

Comentário
A O texto da questão não questiona a operacionalização do

Questão

77

56

66

81

trabalho, mas a sua precarização, como aﬁrma o trecho: “... a
precarização e a ﬂexibilização aparecem com constância
como características do paradigma ﬂexível…”.
B A capacitação dos proﬁssionais liberais não é alvo da crítica,

sendo um aspecto positivo do processo de controle empresarial.
C Se outrora os trabalhadores sofriam com as péssimas

condições de trabalho provocadas pelo modelo tayloristafordista, hoje os trabalhadores sofrem com a precarização
do trabalho em virtude das novas tecnologias. Fenômenos
como a uberização e ﬂexibilização das leis trabalhistas
propiciaram a redução dos seus direitos, bem como
contribuíram para o aumento da jornada de trabalho.
D O texto não se refere a questões hierarquizadas e nem
organizacionais em cargos.
E A aplicação da ciência na produção é um aspecto positivo e

não é alvo da crítica do texto.

B
C
D

Gabarito: C

Questão

A

E

76

55

65

80

Comentário
A No século XIX, e início do século XX, as mulheres ainda não

tinham alcançado igualdade jurídica, econômica e social.
B O assunto tratado diz respeito à ciência e a questão social da

mulher, ou seja, não trata do tema do lazer.
C O pensamento patriarcal é sólido ainda no século XXI, ou

seja, no século XIX ele era mais enraizado ainda.
D Incorporação das divisões sociais tradicionais, onde a

mulher é colocada em condição subalterna em relação ao
marido, em decorrência do patriarcalismo e machismo,
apesar do brilhantismo de Lady Charlotte Canning, ela fez
seus estudos de acordo com as viagens do seu marido.
E O destaque no texto está vinculado às atividades cientíﬁcas,

não é tratada a questão dos serviços domésticos.
Gabarito: D

A
B
C
D
E

29

Questão

78

57

67

82

C O texto em nenhum momento aborda as normas de controle

ambiental, embora ressalte o crescimento e as mudanças na
paisagem urbana.
D O texto não sugere uma ﬂexibilização das regras de participação

política. Na verdade, ao privatizar cada vez mais o espaço
urbano uma das possíveis consequências seria a perda de
referências dos habitantes dessa cidade e até diﬁcultar a
participação política dos moradores que não se reconhecem
mais como membros de uma mesma comunidade, onde
prevalecem interesses particulares e não coletivos.
E A situação apresentada no texto de apoio sugere a cidade

como palco de mudanças rápidas motivadas pela visão da
mesma como mercadoria. Há também uma crítica à perda
dos espaços públicos e coletivos, em seu lugar, surgem
espaços cada vez mais privados e negociados por
interesses particulares e a especulação imobiliária.

A
B
C
D
E

Gabarito: E

Comentário

Questão

80

59

69

84

A As políticas públicas estatais visam atingir os objetivos
assumidos como importantes para atender às demandas
setoriais da sociedade, e não apenas os desejos pessoais.
B O item contradiz o conceito contido no enunciado, pois o

capitalismo incentiva o consumo sem controle.
C Os desejos de um indivíduo não são reproduzidos pelas

prescrições coletivas de organização.
D Segundo o ﬁlósofo frankfurtiano Herbert Marcuse, a

sociedade moderna tem sofrido com o fenômeno da
ausência de liberdade. A referida sociedade tem exigido uma
aceitação incondicional de seus ideiais de modo que não há
mais espaço o “eu”. Esse, por sua vez, é determinado pelos
interesses das elites dominantes.
E No capitalismo, a satisfação dos desejos pessoais é

A

inﬂuenciada por uma deliberação do narcisismo e não por
uma repressão.

B
C
D

Gabarito: D

E

Questão

79

58

68

83

Comentário
A O texto ressalta os profetas do sertão que utilizam saberes

tradicionais e análise de fenômenos naturais para prever o
tempo e o clima, sem aparatos cientíﬁcos.
B O próprio texto fala em “acuidade”, ou seja, uma grande

capacidade de percepção de um indivíduo. Essa capacidade
é bastante utilizada pelos famosos “profetas do sertão” ou
também chamados de “profetas da chuva” no semiárido
nordestino. Pessoas que muitas vezes não possuem um
aparato cientíﬁco, mas que tentam realizar a previsão do
tempo e do clima através de comportamentos relativos à
natureza e seus fenômenos.
C Alguns sertanejos, sobretudo os profetas das chuvas,

utilizam saberes tradicionais que são passados inclusive de
geração para geração. Fortalecendo, portanto, as tradições.
D O texto não revela uma padronização cultural. Ao contrário,

A

aborda a ideia de diversidade ao destacar que os sertanejos
podem recorrer a métodos bem diferentes para prever o
tempo e o clima, quando comparado, por exemplo, com
locais que utilizam ferramentas mais cientíﬁcas com o apoio
de satélites, equipamentos modernos etc.

B
C
D
E

Comentário
A O próprio texto aborda mudanças na forma de convívio social ao citar

queasbrincadeirasinfantiseapresençadascriançasvemdiminuindo.
B O texto fala em perda dos espaços coletivos e públicos, como

na parte em que praças são transformadas em concretos, ou
seja, uma alusão à diminuição dos lugares de convívio público.

E O texto não retrata a uniformização das informações, que

seria entendido como informações “iguais”, ao contrário,
ressalta que os sertanejos possuem formas próprias para
prever o tempo e o clima.
Gabarito: B

30

Questão

81

60

70

85

Comentário
A O texto ressalta o processo de gentriﬁcação, em que uma

parte de uma cidade sofre um processo de revitalização para
torná-la mais moderna, com atrativos turísticos, como no
caso do Porto Maravilha na cidade do Rio de Janeiro, que se
tornou um “polo de serviços internacionais”. O intuito seria o
de aumentar a competitividade do Rio de Janeiro como
destino turístico ao se associar ao patamar de outras
cidades como Barcelona etc.
B A gentriﬁcação exposta no texto favorece o processo de

especulação imobiliária ao valorizar as áreas revitalizadas.
C A gentriﬁcação exposta no texto torna o custo de vida mais
A
B
C
D
E

Comentário
A O compositor criticava a não adesão da população à luta

contra os ditadores, ou seja, a militância política não era um
comportamento coletivo.
B O ﬁnal da década de 1970 foi marcado pela crise econômica,

a decadência da Ditadura Civil-Militar e o aprofundamento
da desigualdade social. No entanto, uma parte considerável
dos trabalhadores não contestavam a sua realidade social,
por isso, a passividade social, é a característica apontada
pelo compositor.
C A religiosidade e a preocupação em relação ao outro

caro na região citada, no caso, o Porto Maravilha. Isso pode
gerar uma saída velada da população mais pobre do local e
sua substituição por novos habitantes mais abastados.
D A função tradicional da região citada, o Porto Maravilha, era
portuária. No entanto, com a revitalização, a área vem se
transformando em atração turística, revelando uma nova
função urbana.
E O texto não faz menção à gestão participativa, na qual os
moradores de uma cidade participam das decisões e em que
na democracia, a vontade da maioria é o que prevalece. Na
verdade, a especulação imobiliária gerada pela revitalização
do Porto Maravilha pode atender a interesses econômicos
de determinados agentes em detrimento dos interesses de
uma maioria.
Gabarito: A

Questão

67

62

56

52

(altruísmo) não são temas centrais da música.
D Os anos 1970 são marcados pela ascensão de movimentos

sociais de contestação, como os hippies, ou seja, a questão
do autocontrole moral não era um comportamento coletivo.
E A questão eleitoral não é tratada no texto, seja em relação a

busca pela redemocratização ou a busca por mais direitos
trabalhistas.
Gabarito: B

Questão

66

61

55

51

A
B
C
D
E

Comentário
A O texto não cita uma relação direta entre o valor da cesta

básica e a baixa produtividade nacional.
B Não podemos concluir que a consequência gerada pela

pouca inserção do Brasil na modernização industrial seja um
retorno à estatização, ou seja, a criação de empresas ou
indústrias estatais.
A
B
C
D
E

C O texto de apoio ressalta um problema econômico que o

Brasil vem sofrendo há anos, a baixa produtividade e o
pouco avanço tecnológico da indústria. Isso não gera como
consequência a ampliação do poder de consumo da
população, o que seria, em termos econômicos, algo
positivo.

31

D O texto ressalta a pequena inserção da indústria brasileira

nas novas tecnologias que pudessem agregar valor aos
bens produzidos. Ao mesmo tempo, reforça que a economia
brasileira tem se apoiado bastante na produção e
exportação de gêneros primários, com baixo valor agregado.
O país se torna cada vez mais dependente, ou seja,
subordinado aos ﬂuxos globais. Isso gera dependência
tecnológica do exterior e prejudica a posição do país na
Divisão Internacional do Trabalho (DIT).

E O texto aborda uma relação conﬂituosa entre mineração e

povos da ﬂoresta como os indígenas, que são exemplo de
povo autóctone da Amazônia. Portanto, não pode estar
ocorrendo um enriquecimento dessa população como
consequência da mineração, mas sim, o contrário.
Gabarito: B

Questão

69

64

58

54

E Embora o texto ressalte a pouca inserção da indústria

brasileira nas novas tecnologias da microeletrônica, não
podemos aﬁrmar que isso determinará um incentivo à
política de modernização no país.
Gabarito: D

Questão

68

63

57

53

A
B
C
D
E

Comentário
A Deleuze compreende que há inﬁnitas multiplicidades de

singularidades que substituem o geral, o individual, o
particular e o igual, logo o conjunto de minorias não se
relacionaria com a questão de uma extinção social, aﬁnal, a
multiplicidade é o cerne de sua ﬁlosoﬁa da diferença.
B O pensador pós-estruturalistas não entendia de forma
A
B
C
D
E

Comentário
O texto não sugere que o problema gerado pela mineração
aos povos da ﬂoresta seja a escassez de incentivos
culturais, mas sim, o rompimento dos vínculos que esses
povos possuem com a ﬂoresta.
B O comando ressalta a relação entre a atividade econômica, no
caso, a mineração na Amazônia, e sua relação com a
organização social. O texto destaca uma relação conﬂituosa,
onde a atividade mineradora gera impactos ambientais e
sociais para as populações da ﬂoresta. Essas transformações
geradas pela mineração rompem os vínculos que alguns
desses povos possuem com a dinâmica local.
A

positiva a intervenção do estado nas questões sociais, pelo
contrário, o estado a serviço do capitalismo “decodiﬁca e
desterritorializa os ﬂuxos do desejo, fazendo devir ﬂuxos de
dinheiro e produção, para, em seguida, axiomatizar.”
C Por minorias pode-se compreender os grupos que são

colocados à margem da sociedade em virtude de critérios
econômicos, políticos, étnicos, físicos ou culturais. Diante desse
cenário, as hegemonias dominantes possuem um controle
sobre esses grupos marginalizados. Embora, muitas vezes,
possam estar em maioria quantitativa, são considerados
minorias por não terem seus direitos respeitados.
D A identiﬁcação de grupos tidos como minorias e maiorias já não

pode ser associada a nenhuma ideia de simetria, aﬁnal,
percebe-se a identiﬁcação da variedade dentro do campo social.
E Como pensador do pós-estruturalismo, Deleuze compactuava

com a ideia de rejeitar as deﬁnições que encerram verdades
absolutas sobre o mundo, aﬁrmando que os conceitos são
deﬁnidos dentro do contexto histórico de cada indivíduo, logo
não há espaço para discussões de aspectos deterministas.
Gabarito: C

C Não podemos aﬁrmar pelo texto que a relação conﬂituosa

entre a atividade mineradora e os povos da ﬂoresta seja
gerada pela carência de investimentos ﬁnanceiros, que
ocorre quando uma pessoa ou empresa compra um ativo e
espera lucrar com ele.
D De forma implícita, o texto aponta para uma atividade

mineradora que gera impactos ambientais e que
desequilibra o meio ambiente, gerando impactos para que
os povos da ﬂoresta possam exercer suas atividades
tradicionais. O texto aponta um problema, já a alternativa
ressalta algo positivo como as práticas agroecológicas.
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Questão

70

65

59

55

Comentário
A Para minimizar a problemática do aumento da população

carcerária, não se deve ﬂexibilizar o código civil, isso não vai
resolver o problema da violência.
B Nos últimos anos houve um crescimento exponencial da

população carcerária brasileira. Ao se analisar o perﬁl dessa
população, veriﬁcou-se que grande parte das pessoas
privadas de liberdade eram homens jovens, negros e que
não tinham concluído a educação básica. Para reverter esse
cenário, faz–se necessário desenvolver políticas de inclusão
dessas minorias sociais.
C De acordo com o documento do texto da questão: os dados

trazidos por esta pesquisa, constata-se que é pequena a
parcela das sentenças a adolescentes em razão do
cometimento de crimes graves, como homicídio e latrocínio.
Sendo assim, é ineﬁcaz a redução da maioridade penal.

A
B

D O item levanta uma questão ampla, que não só resolve o

C

problema do aumento da violência, mas vários outros.

D

E A expansão do período de reclusão só iria aumentar ainda

E

mais a população carcerária, pois a desigualdade social
continuaria contribuindo para o aumento da criminalidade e
violência.

Comentário

Gabarito: B

A Por luta de classes compreende-se o conﬂito de interesses

entre a burguesia (proprietária dos meios de produção) e o
proletariado (dono da força de trabalho). Ora, na dinâmica da
sociedade capitalista esses conﬂitos podem ser
considerados como a base de uma transformação social,
visto que os trabalhadores devem se organizar a ﬁm de
romper com a exploração e dominação.

Questão

58

67

47

61

B A mais-valia é a exploração imposta ao proletariado pelo

patrão, que aumenta ao máximo a duração do trabalho do
empregado. Este aumento de trabalho cria um
sobreproduto, uma mais-valia que não é paga ao
trabalhador, que lhe é subtraída e marca a sua exploração.
C A construção da questão não associa as questões éticas

associadas ao método cientíﬁco.
D O item não possui ligação com as questões da ética, que

está sendo pontuado no enunciado, mas sobre a questão da
teoria do conhecimento.
E A ideia de fetiche para Engels (e também para Marx) tem

como base a mercadoria, que é deﬁnida como qualquer
objeto externo ao indivíduo que, pelas suas propriedades,
satisfaz qualquer necessidade.
Gabarito: A

Questão

57

66

46

60

A

B

C
D
A

E

B
C
D
E
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Comentário

B O fato de várias pessoas, mesmo aquelas não pertencentes

a povos originários, terem mudado seus sobrenomes nas
redes ou utilizado a hashtag #somostodosGuarani-Kaiowá
não abala a identidade de povos tradicionais nem deve ser
visto como um momento de apropriação cultural, mas sim,
como solidariedade ao povo afetado em decorrência da
negação do direito de permanecer em suas terras.

A No período entre dois séculos (880-1080), de trágicos

incêndios, os habitantes das cidades não desenvolveram
ações práticas, e eﬁcazes, de prevenção contra esse
problema. Além disso, não havia relação direta entre a
questão sanitária (abastecimento de água e esgoto) e o
combate aos incêndios.

C A luta pela terra dos povos originários não está relacionada

B Os incêndios eram vistos como uma espécie de castigo

divino, por isso, o poder público não era responsabilizado
pela falta de prevenção. Outra questão, é lembrar que as
degradações ambientais só se tornaram tema de estudos e
debates no século XX, portanto, distante do período dos
fatos narrados.

ao mercado global, e vai de contra à lógica da mercadoria.
D Levando em consideração o potencial de aproximação das

redes sociais, de compartilhamento de informações e de
maior alcance da comunicação, a estratégia utilizada para
divulgação da causa Guarani-Kaiowá em sua luta pela terra
não tem relação com o distanciamento de grupos de culturas
locais, mas sim, possivelmente, com uma aproximação.

C Ao contrário da alternativa, o texto reforça crendices e

tradições religiosas, baseadas em ações divinas punitivas.

E Com a mobilização na internet sendo uma estratégia

D O modelo de administração das cidades, baseado no

comunicativa para divulgação da causa Guarani-Kaiowá em
sua luta pela terra, diversas pessoas de outros segmentos
étnicos, sendo ou não de povos originários, puderam, a partir
do compartilhamento de conteúdo, do uso de hashtag e da
mudança do próprio nome de usuário nas redes, contribuir
para o protesto em favor dos direitos desse povo.

sistema comunal, não foi afetado pelos incêndios, ou seja,
os conselhos de cidadãos, comandados pela burguesia, se
mantiveram na liderança das cidades.
E Em decorrência da destruição provocada pelos incêndios,

parte dos espaços urbanos mudaram de função, podendo
haver uma expansão das áreas comerciais, ou de moradia. A
construção de uma nova muralha, depósito, ou igreja
católica. Restrições à presença de alguns grupos sociais
foram impostas, por exemplo, aos judeus.

Gabarito: E

Questão

60

69

49

63

Gabarito: E

Questão

59

68

48

62

A

B

C
A
B
C

D
E

Comentário

D
E

Comentário
A A estratégia de divulgação, a partir das redes sociais, de uma
carta de resistência do povo Guarani-Kaiowá, foi uma
importante ferramenta política. Com a mobilização na
internet, foi possível o aumento do alcance da causa
Guarani-Kaiowá a diversas pessoas, estas sendo ou não
dessa etnia, pertencentes ou não a povos originários. Assim,
a divulgação da carta nas redes, na verdade, aumentou a
força do protesto e ampliou a possibilidade de militância
política.

A Os objetivos do Governo Vargas eram bem mais amplos e

não se restringiam aos sertões. Além disso, a criação dos
órgãos indicados não possuía o viés ambiental citado.
B A criação de órgãos como o IBGE entre outros citados, não

possuía caráter de controle do crescimento da população,
mas sim de entender as dinâmicas populacionais, as
diversidades entre as regiões etc.
C A Era Vargas foi marcada por grandes transformações no

espaço geográﬁco brasileiro como a intensiﬁcação do processo
de urbanização e de industrialização. O Governo Vargas
identiﬁcou a necessidade de coletar informações sobre as
diversidades regionais do país com o intuito de tomar decisões e
estabelecer políticas com base nos dados coletados.

34

D Além dos órgãos criados não possuírem o objetivo de frear a

saída das pessoas do campo para a cidade, o processo de
intensiﬁcação da industrialização na Era Vargas possui
como uma de suas características o forte êxodo rural.

A

E Os órgãos criados surgiram com o objetivo de coletar

B

informações sobre o espaço geográﬁco brasileiro e não para
propor a criação de novos estados no país.

C
E

Gabarito: C

Questão

D

71

70

50

86

Comentário
A O ciclo sedimentar engloba um conjunto de processos que

passam pela meteorização, erosão, transporte,
sedimentação e diagénese. O material que foi transportado
e depositado em regiões mais baixas como as citadas no
texto contribui para o processo de litiﬁcação, que pode gerar
rochas sedimentares.
B A instabilidade sísmica se refere às rochas sujeitas a
tectonismo e consequentemente suscetíveis a terremotos,
tsunamis, vulcanismo etc, e não ao transporte e deposição
de sedimentos que poderão se consolidar e formar novas
rochas sedimentares.
C O intemperismo biológico ocorre quando um agente

biológico ajuda a promover desgaste das rochas, mas isso
seria apenas uma das etapas do ciclo sedimentar.
D Derrames basálticos são erupções vulcânicas que podem

gerar resfriamento e solidiﬁcação da lava com a geração de
rochas magmáticas do tipo basalto, ou seja, não faz
referência ao processo citado no texto.

A
B
C

E A compactação da superfície ou do solo é gerada pelo peso de

D

máquinas agrícolas, animais pesados etc, que promovem
esse processo. Não é o processo destacado no texto de apoio.

E

Gabarito: A

Comentário
A O texto não sugere o uso dos saberes tradicionais para a prática

Questão

73

72

52

88

agrícola, embora isso possa ocorrer na realidade. No entanto, o
texto relaciona o uso dos saberes tradicionais dos indígenas
xavante para ajudar a recuperar uma área do cerrado.
B Em nenhum momento o texto cita o uso dos saberes tradicionais

dos indígenas para produzir hortaliças para a cidade.
C O texto ressalta como a utilização dos saberes tradicionais é

importante para a conservação ambiental. Os cientistas
xavante citados são parte de uma comunidade indígena que
passa suas percepções e conhecimentos tradicionais de
geração para geração. Esse tipo de conhecimento foi de
grande importância para a recuperação de uma área do
cerrado, como citado no próprio texto.
D O texto não fala em pecuária e nem em melhoramento
genético. O foco é no uso dos saberes tradicionais para
recuperação de área degradada ambientalmente.
E O texto não aborda o reﬂorestamento com objetivo comercial e

sim com o intuito de recuperar uma área destruída do cerrado.
Gabarito: C

Questão

A

72

71

51

87

B
C
D
E
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Comentário

C O Brasil já era uma democracia em construção, a Ditadura

A A redução dos impostos municipais não promove a

participação social no planejamento e na gestão urbana. É
importante que os governos tenham uma administração
transparente do dinheiro público e que os impostos também
sejam encaminhados para a elaboração de planos
participativos e de demais ferramentas relacionadas à
promoção de justiça social, do acesso aos direitos básicos e
do direito à cidade.
B Com o aumento da privatização dos espaços públicos,

temos o efeito contrário à promoção da participação social
no planejamento e na gestão urbana, sendo notado um
afastamento da população do seu direito à cidade e do
sentimento de pertencimento.
C O adensamento das áreas de comércio não está relacionado

do Estado Novo acabou em 1945 e a Ditadura Civil-Militar
teve início em 1964.
D A campanha anitcomunista do período liberal democrático

só ocorreu, de forma ostensiva e contínua, no Governo de
João Goulart, ou seja, entre 1961 e 1964, portanto, posterior
aos fatos do texto.
E Com o suicídio do presidente Vargas, seguido de sua carta-

testamento a oposição, sobretudo, a UDN, o governo dos
EUA e as multinacionais foram atacados pela população, e
houve um recuo desses, e não uma radicalização.
Gabarito: A

Questão

75

74

54

90

à promoção da participação social no planejamento e na
gestão urbana.
D Valorizar os condomínios fechados tende a diminuir ou

enfraquecer a participação social no planejamento e na
gestão urbana, pois, quanto mais os espaços se tornam
privados mais as pessoas dos diversos segmentos da
sociedade se distanciam e não se sentem cidadãos ativos e
pertencentes a uma cidade.
E Uma associação de bairro é formada por um grupo de

pessoas pertencentes a determinado bairro para trabalhar
em conjunto com as autoridades locais e buscar a melhoria
nas condições de vida naquela região. Assim, fortalecer
essas associações é, também, promover e revigorar o
pertencimento das pessoas à cidade e a atuação dos
cidadãos no planejamento e na gestão urbana.
Gabarito: E

Questão

74

73

53

89
A
B
C
D
E

Comentário
A O tema da religião não é tratado no texto, o comportamento e
A

práticas cotidianas de socialização são considerados
escandalosos e, por isso, passíveis de punição.

B

B Formas subjetivas de centralização foram estabelecidas

C
D
E

Comentário

para determinar o poder central do estado. A unidade
linguística foi uma delas. A proibição para os ciganos
falarem, e repassarem, aos ﬁlhos seus idiomas é uma
clássica estratégia de imposição do estado moderno em que
os grupos sociais minoritários tiveram suas práticas culturais
acumuladas, proibidas de forma arbitrária pelo Estado.
C O Império Português mantinha boas relações comerciais

A Com o suicídio de Getúlio Vargas, houve uma grande

comoção popular com protestos contra os opositores do
político. Apesar de vivenciar um momento de crise política,
econômica e social profunda, e conviver com protestos e
greves, Getúlio ainda era visto como o representante dos
anseios populares. Essa imagem foi reforçada pela cartatestamento divulgada após sua morte.
B O comando militar havia ameaçado depor Getúlio Vargas em

1954, como ﬁzera em 1945, no entanto, com a morte do
presidente, os militares recuaram em relação à intervenção
na política, e a sucessão presidencial, apesar de
conturbada, seguiu os trâmites legais.

com diferentes reinos europeus, africanos e árabes, e os
comerciantes desses reinos comercializavam dentro dos
limites lusitanos, desde que respeitando suas normas
tributárias e administrativas.
D O texto mostra a perseguição a um povo especíﬁco, no caso,

aos ciganos em Portugal, e não nas áreas coloniais, portanto,
seria impossível relacionar tal texto às revoltas nativistas.
E A proibição está ligada à busca pela construção da unidade

nacional lusitana, portanto, desvinculada de aprovação ou
perseguição de qualquer tipo de arte especiﬁcamente. Além
disso, os povos ciganos não são originários da Península
Ibérica, e sim da Eurásia.
Gabarito: B

36

Questão

74

75

53

89

Comentário
A Os senhores feudais e a Igreja Católica, apesar de alguns

episódios de desavenças, caminhavam juntos para a
manutenção dos privilégios sociais, ou seja, não se
preocupavam com as desigualdades ou as questionavam.
B A postura elitista e excludente da Igreja Católica promoveu a

C

formação de movimentos de oposição à religiosidade oﬁcial,
gerados dentro e fora da instituição. Francisco de Assis é um
exemplo de alguém que, apesar das perseguições sofridas,
permaneceu ﬁel à Roma, enquanto outros deixaram a Igreja
Católica e criaram seus espaços de convívio e religiosidade,
e, por isso, foram perseguidos. Para citar um caso
especíﬁco, os movimentos heréticos.
C As Cruzadas foram planejadas e executadas pelos grupos
dominantes na Europa medieval, ou seja, nobreza e clero,
portanto, não questionavam a Igreja Católica como
instituição ou as desigualdades sociais existentes.

D

D As corporações de ofício eram organizações voltadas para a

E

produção manufatureira e as trocas de conhecimento a respeito
de determinado produto. Não havia questionamento social
presente nessas organizações.

A
B

Comentário
A O texto ressalta conhecimentos práticos a respeito dos

E As universidades medievais estavam vinculadas à Igreja

Católica, na sua maioria, e apesar de terem desenvolvido
pensamentos críticos a respeito dos dogmas e da política
clerical, não faziam oposição às autoridades eclesiásticas.

cuidados médicos, e de como eles foram construídos a partir
da troca de saberes entre europeus e povos nativos, ou seja,
não são trabalhadas questões mitológicas.
B O texto trata da interação de saberes entre duas civilizações, não

há sobreposição de conhecimentos, e muito menos debate
acerca da religiosidade, fosse relativa à aceitação ou rejeição.

Gabarito: B

Questão

63

77

62

48

C O texto ressalta as tradições populares europeias e nativas

como fonte de conhecimentos médicos importantes,
portanto, não há rejeição da tradição popular.
D O texto destaca o fato dos jesuítas terem aliado os saberes

adquiridos na Europa com os saberes nativos, portanto, não
há imposição de uma cultura sobre a outra.
E Os jesuítas já se responsabilizavam pelos cuidados médicos

de parte das comunidades com as quais eles conviviam na
Europa. O conhecimento adquirido ao longo do tempo,
somado aos saberes dos povos indígenas americanos,
possibilitaram uma melhora signiﬁcativa nessa atividade,
sobretudo, por causa das trocas com esses povos.
Gabarito: E

Questão

62

76

61

47

A

B

C
D

E
A
B
C
D
E
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Comentário

C Os textos tratam de visões distintas a respeito do mesmo

fato histórico, onde a luta entre os grupos de elite, no caso,
nobreza e burguesia, ganham destaque no texto I, enquanto
que as demandas populares são apresentadas no texto II,
portanto, distante de uma unicidade histórica.

A Carvalho aponta as universidades na América espanhola

como centros difusores de saberes iluministas
concatenados com os regionalismos da América Latina, e
por isso, construtores de suas identidades. Enquanto que,
Rueda, destaca a circulação de livros e panﬂetos,
produzidos na América hispânica como responsáveis por
esse forte regionalismo.
B A imprensa era opositora dos grupos administrativos, ou
seja, criticavam os peninsulares/chapetones e a Coroa
espanhola, além de representarem a diversidade social e
étnica da América espanhola.

D Os textos tratam de visões distintas a respeito do mesmo

fato histórico, onde a luta entre os grupos de elite, no caso,
nobreza e burguesia, ganham destaque no texto I, enquanto
que as demandas populares são apresentadas no texto II,
portanto, distante de uma unicidade histórica.
E Nos textos não são apresentados aspectos plurais da

sociedade inglesa, e de como havia uma busca por
mudanças gerais, e não apenas na economia. Política,
organização social, religiosidade, tudo era pauta no
processo revolucionário britânico.

C Não haviam políticas públicas voltadas para as universidades,

estas se mantinham, quase que exclusivamente, de doações de
mecenas locais e espanhóis, não podendo haver abandono por
parte do estado, porque esse não era o grande mantenedor
dessas instituições.
D Não existiam associações de acadêmicos e grêmios

estudantis na época da independência. Então, vinculá-las ao
processo de independência seria um erro de anacronismo.

Gabarito: A

Questão

65

79

64

50

E Os jornais

impressos, que cooperaram na construção do
espírito rebelde, na América espanhola, não defendiam a
alfabetização em massa, porque essa importante
transformação social só seria percebida como algo importante
para o desenvolvimentos das nações no século XX.

Gabarito: A

Questão

64

78

63

49
A
B
C
D
E

Comentário
A Não há menção no texto sobre a criação de vilas operárias,

locais de moradia de operários da indústria. Além disso, a
alternativa não responde adequadamente ao comando do item.
B O texto ressalta que a empresa não tem foco no

desenvolvimento local, logo não tem interesse em promover
eventos com a comunidade e seu entorno.
C O texto não expõe práticas de desenvolvimento sustentável

por parte da empresa.
D Em nenhum momento no texto há uma relação entre a

empresa e a utilização de saberes tradicionais que são
aqueles passados por gerações através da oralidade e
baseados nas experiências perceptivas etc.

A
B
C

E O texto ressalta a instalação de uma empresa em um

D

determinado local, mas mantendo “relações escassas” com
seu entorno, ou seja, a empresa se beneﬁcia de alguma
vantagem locacional no espaço de instalação, mas que não
gera muitos benefícios à comunidade. É o caso de empresas
que se instalam em locais que oferecem incentivos ﬁscais,
terrenos mais baratos etc., mas que importam a mão de obra
qualiﬁcada, pois as pequenas cidades do entorno não
oferecem esses trabalhadores.

E

Comentário
A O primeiro texto enfatiza o confronto de ideias entre os

defensores das liberdades econômica e política, com
destaque para a burguesia e o absolutismo. No texto II, os
grupos sociais empobrecidos, camponeses e artesãos
ganham destaque, demonstrando a pluralidade social e de
demandas presentes na Revolução Inglesa.

Gabarito: E

B A questão das rivalidades religiosas entre católicos,

anglicanos e puritanos presentes nessa revolução não são
temas tratados nos textos.

38

Questão

53

80

87

56

A
B
C
D
E

Comentário
A O acesso ao mercado de trabalho não é citado no texto. E

apesar do ensino técnico ser visto como importante para o
desenvolvimento do país, ele não é trabalhado no texto.
B A grande preocupação dos “Pioneiros da educação” era

universalizar o acesso à escola, para dessa forma construir
uma sociedade mais desenvolvida tecnologicamente. Além
disso, acreditavam que os indivíduos mais capazes deveriam
assumir o protagonismo nos órgãos públicos e privados.
C A preocupação principal era criar a “hierarquia das

capacidades”, ou seja, a formação dos gestores ocorria, mas
não era prioridade.
D O objetivo maior era superar as heranças da república

A

oligárquica. Não há relação com o ﬁnanciamento da educação.
E Era uma preocupação acabar com o analfabetismo, no entanto,

B

não era o objetivo principal dos “pioneiros da educação”.

C

Gabarito: B

Questão

D

55

82

89

58

E

Comentário
A As elites são, geralmente, conservadoras e não adeptas a

mudanças. Mudanças radicais são mais improváveis ainda.
Por isso, a alternativa está errada.
B Nesse período, os planos econômicos não eram ortodoxos,

pois buscavam implantar a modernização econômica.
C No período entre 1950 e 1960, as forças progressistas

buscavam implantar inovações nas diferentes áreas
tecnológicas e culturais. No entanto, as forças de
conservação lutaram para impedir qualquer mudança que
ameace seu controle econômico e social.
D Nas décadas de 1950 e 1960 as representações classistas

eram comuns, por isso, a alternativa está incorreta.
E A rapidez das mudanças econômicas e sociais alcançaram os

partidos políticos, ou seja, havia um dinamismo amplo nos
programas partidários, por isso, a alternativa está incorreta.
Gabarito: C

A
B
C
D
E

Comentário
A A escrita epistolar é um texto escrito que visa um destinatário. Tal

estilo literário foi bastante utilizado no contexto da civilização
romana. Já na civilização grega, predominavam as narrativas.
B O ﬁlósofo grego antigo Sócrates é conhecido por não ter deixado

Questão

54

81

88

57

nenhuma obra escrita, mas também pelo emprego de um método
peculiar conhecido como método dialético. Constituído em duas
etapas: ironia (arte de fazer perguntas demonstrando ignorância) e
maiêutica (“parto das ideias”). Tal método tinha como objetivo o
reconhecimento dos pretensos saberes das pessoas.
C A linguagem trágica, na Grécia Antiga, era de responsabilidade
predominantemente dos poetas e dramaturgos, com características
peculiares: tensão permanente e o ﬁnal infeliz e trágico.
D O ﬁsicalismo é uma área da metafísica que compreende que tudo é

físico, a natureza é conformada dentro de um aspecto de ser física.
Pensamento próprio dos pré-socráticos, sendo Sócrates a ruptura da
continuidade desse pensamento.
E Asuspensão judicativa era uma característica peculiar dos céticos. Sócrates
entendiaqueoautoconhecimentopoderiadesenvolverumaspectodejuízo.
Gabarito: B

39

Questão
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Comentário
A Há uma multiplicidade de povos indígenas no Estado

brasileiro e na região Nordeste, e o ritual do torém, praticado
por vários desses, não está relacionado à celebração “da
história oﬁcial”, pois esta, no Brasil, não foi estabelecida
pelos povos originários, estando relacionada à colonização.
B O torém é um ritual sagrado e ancestral, relacionado à

manutenção da coesão social e de vínculos dentro de
diversos grupos indígenas. A dança no torém tem uma forte
ligação com a espiritualidade, e a brincadeira, o
entretenimento e a relação entre as pessoas, são elementos
que fazem parte dessa celebração conjunta.
C A prática do torém não está relacionada à superação da

atividade artesanal. Inclusive, a bebida feita para o ritual, o
mocororó, é produzida artesanalmente.
D O torém é uma manifestação cultural importante para a
memória coletiva dos povos que a realizam, por ser
relacionada à espiritualidade, às tradições e ao sentimento
de coletividade. Não se tem por intuito dessa prática a
manipulação da memória individual.

A
B
C
D
E

Comentário

E O torém não está atrelado a uma função comercial, sendo

ele um ritual sagrado e ancestral, não obedecendo a uma
A Os artefatos culturais mencionados no texto tratam de orientações,

recados, entalhados em objetos utilizados no dia a dia (panelas)
sobre situações do cotidiano matrimonial, tendo a ver com as
vivências e costumes sociais do povo Woyo.

Gabarito: B

Questão

49

85

77

65

B O texto trata da importância da escrita para os povos do

Reino do Congo, mostrando que esta possuía diversos usos
e formas. Entretanto, embora a comunicação escrita tenha
destaque entre os povos mencionados, não é possível inferir
que ela era imposta na sociedade, nem que outras formas de
se comunicar eram desprestigiadas.
C Não se pode concluir, com o texto, que os artefatos seriam
uma forma de desvalorizar os comportamentos da
juventude, e sim, que o povo Woyo valorizava a transmissão
de ensinamentos dos mais velhos para os mais novos.
D Os artefatos cumprem uma função de reforçar valores do
matrimônio e não destituí-los.
E Os artefatos não dizem respeito às cerimônias religiosas,

mas sim aos aspectos cotidianos do matrimônio.
Gabarito: A

Questão
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A
B
C
D
E

40

Comentário

Questão
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A Ao longo dos três séculos de escravização dos povos

africanos na América portuguesa, diferentes estratégias de
resistência foram criadas. A estratégia apresentada no texto
consiste na tentativa de o negro fugitivo se inserir na
sociedade brasileira escravista, assumindo um novo papel,
no caso de negro alforriado, que, portanto, estaria apto a ser
contratado por um fazendeiro.
B No texto não há citação a respeito da formação de
quilombos.
C A fuga foi relatada nos jornais, foi oferecida uma recompensa

e a punição ao negro escravizado, ou seja, a rigidez das leis
ecravistas estavam em vigor.
D O trabalho escravizado não era remunerado, por isso, a

alternativa está errada. Além disso, a regularização do
trabalho no Brasil pelo Estado só veio no século XX, mais
precisamente na Era Vargas.
E O modelo de trabalho citado no texto indica participação do
indivíduo em atividades coletivas, cultivo em larga escala
etc., ou seja, não há ligação com economia de subsistência.
Gabarito: A

Questão
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A
B
C
D
E

Comentário
A A crítica que Nietzsche faz ao cristinianismo não inclui as

questões de cunho afetivo, pois o pensador recusa
interpretar a atividade axiológica dos afetos com um
esquema causal.
B Nietzsche compreende que a razão foi dissolvida pela lógica

teológica, sendo a ciência uma ferramenta que pode destituir
a psicologia dos erros reconfortantes, suas verdades
bondosas da religião.
C O pensador alemão entende que dessacralizar a natureza e

naturalizar o homem, irá conceber vida como aspecto de
vontade de potência.
D A ﬁlosoﬁa cristã se utiliza justamente dos modelos ﬁlosóﬁcos

clássicos para fundamentar de forma racional a sua teologia.
Logo a crítica levantada por Nietzsche não será pela
condenação, pois é inexistente dentro do pensamento cristão.
E De origem latina, a expressão “amor fati”, signiﬁca amor ao

destino. Podendo ser interpretada como um desdobramento
da ideia de “eterno retorno” essa expressão exprime os
conceitos de espírito dionisíaco e de super-homem. Desse
modo, para o ﬁlósofo Friedrich Nietzsche devemos rejeitar
toda e qualquer forma de transcendentalismo ou
determinismos.

A
B
C
D
E

Gabarito: E

Comentário
A Em sua obra intitulada Princípios da Filosoﬁa, René

Questão
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Descartes criou a metáfora de uma árvore do conhecimento.
Nessa analogia as raízes da árvore representam a
metafísica, o tronco representa a física e os galhos
representam as demais ciências, tais como a mecânica e a
moral. Logo, para o ﬁlósofo francês todos os saberes
deveriam ser compreendidos como uma só unidade.
B Descartes compreende que há crenças básicas, que se
sustentam a si próprias. Tais crenças são: a existência de
Deus, do sujeito pensante e a distinção real entre alma e corpo.
C Na obra Discurso do Método Descartes aﬁrma: “... em vez dessa

Filosoﬁa especulativa que se ensina nas escolas, se pode
encontrar uma outra prática….” Sendo assim, ele compreendia
que a ciência deveria ser prática e não especulativa.
D Descartes é um dos principais nomes do pensamento racionalista,
o que implica numa negação do conhecimento empirista.
E René Descartes utiliza o método de investigação pautado

pela dúvida e pela suspensão do juízo empírico, ou seja, dos
juízos baseados na experiência. O item generaliza a
suspensão do juízo.

A
B
C
D
E

Gabarito: A

41

Comentário
A A hierarquização da Igreja Católica e a formalização do culto cristão com a submissão ao clero, no início da Idade Média contribuiu para

que religiosos escapassem dos ritos litúrgicos e também do controle das autoridades cristãs.
B A dualidade dos conceitos: carne e espírito, razão e impulso, estão entre os pontos do ascetismo medieval, por isso que o item E se torna

mais preciso na resposta da questão.
C Os ascetas entendiam que para se aproximar da divindade, era necessário atividades assistenciais juntamente com as práticas

virtuosas.
D Apesar do item ter ligação com os ascetas, pois ele é contemplado pelo correto, sendo que a valoração do espírito passa pelo consumo
de alimentos puros.
E Durante a Idade Média (século V - XV), a Igreja Católica surge e se mantém como a principal instituição social. Para esta, o corpo humano

foi compreendido como fonte de pecado, ligado aos valores materiais, o que era totalmente incompatível com a religião. Por esse motivo,
acreditava-se que o corpo deveria ser castigado, machucado, a ﬁm de elevar o espírito daquele que pratica a autoﬂagelação.
Gabarito: E

Questão
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EQUINÓCIO

EQUINÓCIO

A
B
C
D
E

Comentário
A A sombra só estaria projetada para o norte se fosse dia 21 de dezembro às 12 horas.
B No dia 21 de junho ocorrerá o solstício de verão no hemisfério Norte, momento em que o Sol se encontra perpendicular ao Trópico de

Câncer. Por sua vez, o prédio do Congresso Nacional se situa no hemisfério Sul, com a parte Norte recebendo a radiação solar ao meiodia e como consequência a projeção de sombra para o su

C Na data e horário indicados o Sol se encontra ao Norte do Congresso Nacional, é impossível a projeção da sombra para o leste neste momento.
D Na data e horário indicados o Sol se encontra ao Norte do Congresso Nacional, é impossível a projeção da sombra para o oeste neste momento.
E A sombra só seria projetada para o nordeste se o Sol estivesse a sudoeste no dia e data indicados no item, o que não ocorre.
Gabarito: B

42

Questão
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Comentário
A Mostrar o trabalho escravo no Brasil colonial e imperial não signiﬁca valorizar o trabalho, pelo contrário, é a demonstração da

desvalorização dos trabalhos braçais.
B A atividade laboral vinculada ao descarte dos dejetos humanos das casas dos seus senhores é uma das atividades mais degradantes

realizadas pelas pessoas escravizadas. Conﬁrmando, portanto, que essas pessoas eram superexploradas, e mesmo entre os
escravizados, havia uma hierarquia social interna, quando o texto informa que era o escravizado de “menor status ou valor” que era
destinado a esse serviço.
C Sacralizar signiﬁca transformar um objeto, uma atividade ou qualquer coisa em algo santo, e isso não se aplica ao trabalho braçal. Que

em decorrência da escravização das pessoas no Brasil colonial e imperial, o trabalho braçal é considerado algo humilhante.
D A imagem e o texto não representam a superação de qualquer barreira econômica, ela representa a consolidação da exclusão social.
E Os textos não tratam de questões religiosas, mas sim do trabalho de pessoas escravizadas.
Gabarito: B

43

