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Exercícios 
 

Questão 1  

 

 
Fonte: https://www.economist.com/leaders/2012/04/21/the-third-industrial-revolution 

 

A imagem estampada pela Revista The Economist faz uma analogia direta às mudanças 

trazidas pelo(a) 

a) fordismo e a padronização do trabalho repetitivo  

b) just in time e sua rigidez de criação de novos produtos  

c) segunda revolução industrial e sua produção em massa  

d) terceira revolução industrial e a qualificação do trabalho 

e) taylorismo e a obsolescência programada dos produtos 

 
 
 

 

 

 

  

https://www.economist.com/leaders/2012/04/21/the-third-industrial-revolution
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa D 

 

A

trazido pela imagem, o diferente perfil do trabalhador (o ato de programar indica uma maior 

qualificação, retrato do Toyotismo e Terceira e Quarta revoluções industriais).  

 

O fato do trabalhador estar em casa, um modelo de home office, representa um ponto já 

cobrado no Enem, a mudança de foco entre os modelos produtivos, antes as preocupações 

giravam em torno da produção (linhas de produção, repetição do trabalho, padronização dos 

produtos...) e as fábricas eram concentradas espacialmente em enormes estruturas, hoje, com 

o modelo toyotista, o foco passou a ser o mercado/resultado (criar produtos que agradem ao 

consumidor e adaptar o volume de produção ao tamanho do mercado), esse novo modelo 

passou por um processo de desconcentração industrial em que várias unidades produzem 

partes de um produto em uma verdadeira rede mundial de produção industrial.  

 

Entre as opções da questão, as únicas opções que retratam esse momento mais moderno da 

revolução industrial. Como a opção B chama de rígida a estrutura do just in time, ela está 

errada, pois, a principal característica do Toyotismo é ser flexível. Nos levando a letra D como 

resposta, pois, a terceira revolução industrial é marcada pela aplicação de tecnologia aos 

produtos e a um amplo investimento em pesquisa, sendo fundamental, a busca por mão de 

obra qualificada.  
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Exercícios 
 

Questão 1  

 

TEXTO I 

 

 
 

TEXTO II 

 

cético, ele parte da dúvida; mas, ao contrário do cético, não permanece nela. Na Meditação 

-me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que 

eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo; ou que algum dia seja verdade eu não tenha 

jamais existido, sendo verdade agora que eu e  
 

Coleção Os Pensadores.) 

 

De acordo com a charge e com o texto acima, em sua teoria do cogito, Descartes considera o 

conhecimento como resultado da: 

a) análise empírica dos fenômenos  

b) proposta escolástica científica  

c) dúvida baseada no método  

d) autonomia do agente moral 

e) imposição da realidade experimental  
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Questão 2  

 

TEXTO I 

 

 
 

TEXTO II 

 

este: Age apenas segundo uma 

 
 

(KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 

70, 1995. p. 59.) 

 

Segundo o conflito moral vivido por Mafalda na tirinha e a formulação kantiana, uma ação é 

considerada moral quando:  

a) volta-se para interesses particulares, que possam tangenciar um caráter universal.  

b) respeita à vontade de Deus enquanto princípio fundador da moral social  

c) é determinada pela vontade da natureza que consolida os comportamentos corretos 

socialmente  

d) respeitam a máxima de que os parâmetros possam ser adotados universalmente por todos, 

sem infligir à prática social. 

e) volta-se para as leis naturais que são consideradas regras de convivência criadas pelos 

indivíduos  
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa C 

O filósofo René Descartes toma como base para a construção da sua filosofia a busca por 

alguma verdade segura, um conhecimento tão garantido que possa se dizer indubitável. Para 

poder chegar a algumas certezas  como a certeza do cogito (penso, logo existo)  Descartes 

aplica o método da dúvida, ou seja, inicia suas meditações numa postura absolutamente cética 

para poder, no desenvolvimento da obra, encontrar verdades seguras.  Levando isso em 

consideração, a alternativa (c) é a única correta porque o conhecimento resulta, para 

Descartes, do método dúvida metódica que ele aplica em sua filosofia. 

 

 

 

Questão 2  

Alternativa D 

De acordo com o pensamento ético de Immanuel Kant, uma ação moral não pode ser definida 

como uma ação voltada para interesses particulares e também não se trata de uma ação 

qualquer que confirme uma certa prática social existente. A ética kantiana se volta para a 

aceitação da máxima de que só podemos agir de uma maneira que possa ser repetida por todas 

as outras pessoas, assim podendo se tornar uma lei universal.  Por isso, uma ação é moral, 

segundo Kant, quando respeita a máxima de que os parâmetros possam ser adotados 

universalmente por todos, como afirma a corretamente a letra (d). 
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Exercícios 
 

Questão 1  

(Ziraldo) 

 

(Borjalo) 
 

Pela linguagem e intencionalidade dos textos de Ziraldo e Borjalo, eles se inserem no gênero 

a) anedota gráfica, pois elabora o humor a partir de pequenas narrativas não verbais. 

b) tirinha, já que propõe uma crítica a condutas sociais pela quebra de expectativa. 

c) charge, visto que critica humoristicamente fatos de notoriedade em jornais e revistas. 

d) conto não verbal, porque sugere uma fuga à realidade por meio de sequências imagéticas. 

e) publicidade, uma vez que objetiva estimular o leitor à adesão de um comportamento. 
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Questão 2  

Darín na Patagônia 

 

Principal nome do cinema argentino contemporâneo, Ricardo Darín está à frente do 

surpreendente Neve Negra, longa-metragem que estreou na última quinta-feira no circuito de 

cinemas da Capital. Rodada na Patagônia, a produção que conta com uma arrebatadora 

fotografia é assinada por Martin Hodara (que, em 2007, dividiu com Darín a direção de O Sinal) 

e traz no elenco nomes como Leonardo Sbaraglia, Laia Costa e Federico Luppi. Em Neve Negra, 

Darín interpreta Salvador, homem que há décadas vive isolado, cercado quase exclusivamente 

por neve, árvores e animais.  

 cvbn A calmaria na vida de Salvador termina quando ele recebe a visita inesperada do irmão e 

da cunhada (interpretados por Sbaraglia e Laia), que tentam convencê-lo a vender para uma 

grande empresa as terras que os irmãos receberam como herança. Com a recusa do homem, 

eles entram em conflito e passam a reviver traumas do passado.  
Zero Hora, Segundo caderno, 11/06/17, p. 2. (Adaptado).  

 

Nos cadernos de cultura dos jornais, é frequente que se publiquem resenhas sobre filmes, 

livros, peças teatrais entre outros. O traço do gênero resenha presente no texto consiste    

a) no clima de suspense em torno do qual a sequência de informações é construída, como 

nas características atribuídas ao longa e à fotografia.    

b) no predomínio da argumentação em lugar da descrição, observado na caracterização do 

elenco bastante famoso presente na película.    

c) na combinação entre tre

   

d) na sequência de ações empregadas para qualificar o filme encontra-se embaralhada, o que 

se evidencia pela flagrante transgressão cronológica.    

e) no processo de divulgação da película, concentrado na elaboração de uma narrativa pouco 

convencional pelas características geográficas do país.   

 

Questão 3  

 

 Manuel trabalha 30 anos sem parar, educa seus filhos, dá bom exemplo, dedica-se o 

única preocupação é achar que, quanto mais ocupado estiver, mais importante será aos olhos 

da sociedade. 

Seus filhos crescem e saem de casa, é promovido no trabalho, um dia em que ganha um 

relógio ou uma caneta como recompensa por todos esses anos de dedicação, os amigos 

vertem algumas lágrimas, e chega o momento tão esperado: está aposentado, livre para fazer 

o que quiser! 

(...) Manuel é um homem livre, com uma situação financeira razoável, bem informado, 

um passado impecável, mas e agora? O que fazer desta liberdade tão arduamente conquistada? 

Todos o cumprimentam, elogiam, mas ninguém tem tempo para ele. Pouco a pouco, Manuel 

começa a se sentir inútil  apesar dos muitos anos servindo ao mundo e à sua família. (...) 
        (Paulo Coelho. O Globo. 14/05/2005.) 

 

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social 

específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos seus 

conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse 

texto demonstra que sua função é 

a) satisfazer a expressão individual de seu autor. 

b) opinar sobre um comportamento típico na sociedade. 

c) debater a validade das atitudes tomadas pelo personagem. 

d) expressar o juízo reprobatório do autor diante das escolhas de Manuel. 

e) propor a reflexão a partir de uma experiência narrada. 
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa C 

Os dois textos são exemplos de charge. Esse gênero se notabiliza pela expressão não verbal ou 

híbrida e pela abordagem crítica e humorística de fatos que circulam nas revistas ou nos jornais. 

 

Questão 2  

Alternativa C 

A resenha caracteriza-se por apresentar um breve resumo do objeto resenhado de forma a 

apresenta trechos do enredo.   

 

Questão 3  

Alternativa E 

O texto procura estimular em quem o lê uma reflexão sobre como a vida tem sido conduzida. 
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Exercícios 
 

Questão 1  

 

Desde de 2017 o polêmico presidente Donald Trump, do partido republicano, assumiu o 

governo nos Estados Unidos. Bastante criticado por setores mais progressistas, Trump assumiu 

o governo 

primeiro lugar. Com essa política ele isolou o seu país no cenário internacional em várias 

questões, mas internamente reduziu o desemprego e trouxe um crescimento econômico que 

os Estados Unidos não presenciavam há décadas. Dentre as suas principais políticas internas e 

externas podemos citar 

a) o aumento dos impostos para os empresários, visto que ele prega uma justiça social com 

base em uma forte presença do Estado na criação de programas sociais 

b) a queda das barreiras comerciais com grandes parceiros econômicos como China e União 

Europeia, visto que o livre-comércio beneficia o capitalismo mundial e, 

consequentemente, os Estados Unidos. 

c) a saída do acordo climático de Paris, assinado em 2015 pelo ex-presidente Obama, visto 

que ele se diz cético a respeito do aquecimento global antrópico e julga que o acordo 

prejudicaria muito a economia do País. 

d) a política de atração de mão de obra barata dos países emergentes, como México e Brasil, 

visto que baratearia o custo de produção dos Estados Unidos, aumentando a 

competitividade do país no cenário internacional. 

e) a aproximação geopolítica dos Estados Unidos com antigos rivais como Coreia do Norte e 

Irã, visto que essa atitude abre possibilidade do novos mercados e apazigua regiões 

historicamente conflituosas. 
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Questão 1  

Alternativa C 

Donald Trump buscou em seu tempo de mandado priorizar a criação de empregos e reduzir o 

déficit comercial com os demais países através da criação de barreiras comerciais e indo contra 

a ideia de livre-comércio. Como consequência pode-se citar o grande crescimento econômico 

e a queda do desemprego, mas uma série de indisposições com a União Europeia, China e 

Rússia. No âmbito interno ele promoveu uma redução dos impostos aos empresários, buscando 

criar mais empregos e restringir a entrada de imigrantes, por exemplo. No cenário 

internacional, Trump trava uma guerra comercial com a China, saiu do acordo de Paris, por 

afirmar que o aquecimento global não existe e que adotar medidas de preservação ao meio 

ambiente em detrimento do crescimento econômico geraria prejuízos para a economia 

americana, e apesar de tentar uma aproximação com o governo norte-coreano, as relações 

com o Irã pioraram muito, exaltando os ânimos entre Irã e rivais regionais como a Arábia Saudita 

e Israel. 
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Exercícios 
 

Questão 1  

 

1920: Assalto que leva a execução de Sacco e Vanzetti 

Assalto a uma fábrica de sapatos com duas vítimas fatais, a 15 de abril de 1920 em Massachusetts, 

EUA, levou à prisão dos anarquistas italianos Sacco e Vanzetti. Processo injusto culminou em 

execução dos imigrantes. 

 

Tanto o sapateiro Ferdinando "Nicola" Sacco como o vendedor ambulante Bartolomeo 

Vanzetti  haviam emigrado da Itália para os Estados Unidos em 1908, e se engajavam 

politicamente, dizendo-se anarquistas. Sua prisão aconteceu numa época em que os sindicatos 

ganhavam cada vez mais força nos Estados Unidos, na batalha contra a exploração dos 

trabalhadores. Governo e opinião pública viam nisso uma tentativa de revolução comunista. 
(fonte: dw.de) 

 

Milhares de imigrantes procuraram a América em busca de uma vida melhor no final do século 

XIX e início do XX. Muitos deles eram militantes das novas doutrinas sociais que ameaçavam a 

ordem capitalista europeia. O proceso  descrito acima nos permite perceber que: 

 

a) os imigrantes europeus vieram para a América com o único objetivo de implementar o 

anarquismo nos EUA, Brasil e Argentina. 

b) o poder judiciário americano foi influenciado pelos temores do governo e da opinião 

pública. 

c) a violência nas ruas dos EUA aumentou significativamente com a chegada dos imigrantes, 

principalmente os italianos. 

d) a máfia italiana recrutou muitos imigrantes para determinados serviços, levando a 

necessidade do governo americano intensificar o controle sobre estes grupos de 

trabalhadores. 

e) eventos como este abalaram as relações diplomáticas entre Itália e EUA. 

 

Questão 2   

 

 
Pôster do Festival de Woodstock 
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Em agosto de 1969 acontecia no estado de Nova York o Festival de Woodstock. Este festival é 

considerado um marco da contracultura americana, que tem os hippies como seus principais 

 

 

 
 

O Fórum Social Mundial (FSM) é um evento organizado por movimentos sociais de muitos 

continentes, com objetivo de elaborar alternativas para uma transformação social global. Seu 

slogan é Um outro mundo é possível . 

 

Embora separados por décadas, ambos os movimentos carregam entre si algumas 

características em comum. Contestações, debates que emanam de uma sociedade marcada 

 

a) pelas grandes contradições do capitalismo que, ao mesmo tempo que é grande gerador 

de riquezas, promove o consumismo exacerbado, guerras e desigualdades sociais ao redor 

do mundo. 

b) Pela bipolarização ideológica, característica marcante da guerra fria,  geradora de conflitos 

que trouxeram grande instabilidades para as relações internacionais nos dois momentos 

relatados. 

c) Por um forte sentimento de fraternidade, unindo os países através da ONU na constante 

busca por um mundo menos desigual e mais humano. 

d) Pelas lutas contra os crimes ambientais que são hoje, e eram em 1969, as grandes bandeiras 

da comunidade internacional. 

e) Pelo completo desprezo pelos direitos humanos e pela ordem democrática nos mais 

diversos países da Europa, América e África. 
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa B 

O candidato deve lembrar que as doutrinas sociais que questionavam o capitalismo liberal 

(socialismo utópico, marxismo e anarquismo) trouxe grande medo para os governos 

claros de xenofobia. 

 

Questão 2   

Alternativa A 

O candidato deve perceber que os aspectos presentes na sociedade americana da década de 

60 que motivou movimentos de contestação por parte da sociedade ainda são encontrados 

nos dias de hoje, uma vez que a globalização capitalista se fez presente cada vez mais forte a 

partir da década de 1990, com o fim da guerra fria e a consolidação do modelo neo-liberal. 
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Exercícios 
 

Questão 1  

Documento Oficial  

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM 

 

Artigo 1º. 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão 

e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 

 

Artigo 2º. 

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 

Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou outro estatuto. 

 

Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou 

internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território 

independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. 

 

A posição assumida pela UNESCO após 1948 foi motivada por fatos históricos específicos. Os 

direitos humanos apresentam uma concepção de pensamento que tem como base:  

a) divulgar diretrizes políticas internacionais  

b) auxiliar a disseminação de vertentes religiosas  

c) aplicação de conhecimentos científicos  

d) modernização da educação infantil  

e) promover o respeito aos direitos de todo ser humano  

 

 

Questão 2  
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de distúrbios ambientais, [...]. Não é um movimento organizado mundialmente, mas um 

conjunto de movimentos que desenvolveu uma cultura ambientalista e criou um novo direito 

o de viver em um ambiente saudável. [...] As ações desenvolvidas por movimentos e 

organizações no mundo todo contribuíram para que a ONU passasse a orientar seus membros 

a respeito das questões ambientais, tomando medidas urgentes para resolver muitos desses 

 
Tomazi, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. 

 

O movimento ambiental teve seu crescimento a partir da década de 1970, desenvolvendo uma 

consciência ecológica no mundo todo. São vários os questionamentos e motivações que 

envolvem esse movimento, destacando-se: 

a) Proteção a problemas ambientais de pequeno impacto social 

b) Eliminar o controle de recursos naturais 

c) Preservação da qualidade de vida dos habitantes do planeta 

d) Incentivo à aplicação industrial de resultados do progresso científica 

e) Eximir-se de praticas que visem projetos sobre o impacto ambiental 
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa E 

Os direitos humanos são todos os direitos que permitem garantir uma vida digna a todas as 

pessoas. Esses direitos são garantidos pelo simples fato de sermos seres humanos. Todos os 

indivíduos devem ter o direito a uma vida digna. Alguns exemplos desses direitos são: o direito 

à vida, à liberdade de expressão de opinião e de religião, direito à saúde, à educação e ao 

trabalho. A letra (e) está correta porque a base e a função do pensamento que caracteriza a 

noção de direitos humanos é justamente promover o respeito aos direitos de todo ser humano. 

 

 

 

Questão 2  

Alternativa C 

Muitas foram as conquistas do movimento ambiental a partir da década de 1970, gerando 

grande impacto na descoberta e divulgação dos problemas ecológicos que envolvem o nosso 

planeta. Os questionamentos e motivações principais que caracterizam o movimento ambiental 

estão relacionados com a preservação da qualidade de vida dos habitantes do planeta.  

Portanto a letra (e) é a alternativa correta, já que toda a discussão ética e política do movimento 

ambiental tem como pressuposto garantir que possamos criar os meios necessários para 

preservar a qualidade de vida de todos os habitantes da terra. 
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Exercícios 
 

Questão 1  

 

 
 

O humor da tira baseia-se num ruído de comunicação decorrente da compreensão equivocada 

do personagem. Essa compreensão, porém, mostra-se injustificável, pois 

a) os interlocutores pertencem a níveis sociais diferentes. 

b) o sentido assumido pela palavra é incoerente ao contexto de uso. 

 

d) o seu ambiente de trabalho pressupõe o conhecimento de um determinado jargão. 

e) o gênero memorando pressupõe a leitura literal das palavras. 

 

Questão 2  

Texto I: 

 

[...] a nossa escrevivência [escrita das mulheres negras] não pode ser lida como histórias para 

- -los em seus sonos injustos. 
(EVARISTO, Conceição. Da grafia-desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento de minha escrita. 

In ALEXANDRE, M. A. (Org.) Representações performáticas brasileiras: teorias, práticas e suas interfaces. 

Belo Horizonte: Maza Edições, 2007. p. 21.) 

 

 

Texto II: 

 

Descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra 

sabedoria. 

Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história 

dos seus. 

E que era preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara 

para trás. E perceber que, por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas 

havia. 
(EVARISTO, Conceição. Ponciá Vicêncio. Belo Horizonte: Maza Edições, 2003. p. 127.) 
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A língua é instrumento fundamental para marcar a identidade e a cultura de seus usuários. A 

leitura comparativa entre os textos mostra que  

a) a escritora (texto II) valoriza a dimensão política da narrativa, a personagem (texto I) 

preocupa-se com a escrita de sua biografia.    

b) a autora, ao referir- -  limita a oposição negros versus brancos a uma 

dimensão espacial.    

c) a escrita é uma forma de resgatar a memória e reescrever a história dos negros, agora não 

mais da perspectiva dos dominantes.    

d) a escrevivência dos negros não representa  do próp , mas é suficiente 

para o registro histórico da escravidão e autoriza a escrita de biografias.    

e) o negro deve saber ler e assinar o nome para ter acesso à história oficial e contestar os 

sonos injustos dos brancos.    

 

Questão 3    

No dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar no 

título do filme Que horas ela volta? 

 

 

 em registro coloquial. Que ano você 

nasceu? Que série você estuda? e frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo 

com alto grau de escolaridade. Será preciso reafirmar a esta altura do século 21 que obras de 

arte têm liberdade para transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tenha 

o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal ou relatório de firma revela um jeito 

autoritário de compreender o funcionamento não só  
(Adaptado do blog Melhor Dizendo. Post completo disponível em 

http://www.melhordizendo.com/a-que-horas-ela-volta-em-que-ano-estamos-mesmo/. 

Acessado em: 08/06/2016.) 

 

A argumentação proposta pelo autor do post também pode ser percebida nas palavras de um 

dos teóricos abaixo. Em qual deles essa semelhança está mais evidente? 

 

a) Numa sociedade estruturada de maneira complexa a linguagem de um dado grupo social 

reflete-o tão bem como suas outras formas de comportamento.  
(MATTOSO CÂMARA JR., Joaquim. História da Linguística. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1975.)    

 

b) A linguagem exigida, especialmente nas aulas de língua portuguesa, corresponde a um 

modelo próprio das classes dominantes e das categorias sociais a elas vinculadas.  
(CAMACHO, Roberto Gomes. O sistema escolar e o ensino da língua portuguesa. Alfa, São Paulo, 29, p. 1-

7, 1985.)    

 

c) Não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar 

condenando como erros os usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. 
(BAGNO, Marcos. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. São Paulo: 

Editorial, 2007.)    

 

d) Aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de compreender uma gramática 

 que nada mais é do que o resultado de uma (longa) reflexão sobre a língua.  
(GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. Campinas, SP: 

Mercado das Letras; Associação de Leitura do Brasil, 1996.)    

 

e) Uma gramática que pretenda registrar e analisar os fatos da língua culta deve fundar-se num 

claro conceito de norma e de concepção idiomática. 
(CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo  3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2001.) 
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa D 

No contexto de uma reunião com profissionais que lidam com precificação e produção de 

petróleo, espera-se que eles sejam capazes de reconhecer o emprego de termos específicos 

-se 

injustificável.  

 

Questão 2  

Alternativa C 

-desenho 

de minha mãe, um dos lugares d

elementos que servirão de base para a construção de suas narrativas. Ponciá Vicêncio segue os 

passos de Conceição Evaristo, testemunho de resistência ao mesmo tempo individual e coletiva 

contra a exclusão racial e de gênero, relembrando os problemas do cotidiano das mulheres 

afrodescendentes em um contexto atual.   

 

Questão 3  

Alternativa C 

O texto de Marcos Bagno repreende a interpretação de usos linguísticos no português 

brasileiro como erros. Portanto, corrobora os comentários do post, nos quais o autor defende 

o uso da variante falada da língua, mesmo quando desviada da norma padrão, em produções 

artísticas.   
 



 

 

 

    /vestibulares 
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Exercícios 
 

Questão 1  

 

- e uma guerra com os Estados 

Unidos poderia comprometer isso. Como o analista para Assuntos de Defesa da BBC Jonathan 

Marcus pontuou, qualquer ataque norte-coreano contra os EUA ou seus aliados no contexto 

atual poderia rapidamente evoluir para uma guerra maior - e é preciso assumir que o regime de 

Kim Jong-U  
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40885538 

 

A partir da análise do texto, percebemos que apesar de toda tensão em cima da questão que 

envolve EUA e Coreia do Norte, uma guerra seria aparentemente muito mais favorável ao 

potencial militar americano.  

 

Apesar da diferença de força bélica, o maior risco de conflito entre os dois países deriva da(o) 

a) origem da tensão ser marcada pela Guerra Fria 

b) símbolo ideológico de capitalismo e socialismo 

c) perigo simbólico de um governo antidemocrático  

d) apoio político do bloco europeu à Coreia do Norte 

e) possibilidade de um enfrentamento com armas nucleares 

 

 
 
 

 

 

 

  

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40885538
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa E 

 

O conflito entre as Coreias realmente aconteceu no contexto da Guerra Fria, durando de 1950 

até 1953, foi considerado o primeiro conflito desse período e além da disputa pela própria 

península coreana, a guerra também serviu de símbolo da disputa entre capitalismo e 

socialismo.  Mesmo que informações verdadeiras, essas opções não podem ser consideradas 

as respostas por não representarem o principal risco do conflito atual.  

 

O regime norte coreano é sim um símbolo de governo antidemocrático e ainda assim não será 

a resposta por não simbolizar a verdadeira razão pela qual muitos países temem o conflito.  

 

A resposta é aquela que fala do risco de um confronto nuclear, pois, mesmo que bem inferior 

ao potencial de guerra dos EUA, a Coreia do Norte conta com mísseis nucleares que podem 

resultar no recorde de perdas de vida em um único ataque caso aconteça. Esse é o maior risco 

geopolítico do enfrentamento no atual cenário, tanto é que os países envolvidos caminham 

para o diálogo em torno da desnuclearização da Coreia.  

 

Como último ponto de comentário, o apoio que a Coreia do Norte vem recebendo nas últimas 

décadas veio da China e da Rússia, não de países europeus.  
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Exercícios 
 

Questão 1  

 

Nesse tempo, ganhou formas, cores e destinos  foi parar em mais de 100 países. A idade e a 

prersença global não diminuíram seu apelo no Brasil. No ranking das dez marcas mais influentes 

do país em 2017, feito pela Ipsos, a Havaianas é a única brasileira. Na opinião dos entrevistados, 

destaca-se pela "liderança e inovação". Nada mau, numa lista dominada por seis empresas de 

   
Retirado de https://epocanegocios.globo.com/Marketing/noticia/2018/04/nao-e-mais-uma-sandalia-e-

uma-ideia-eis-o-sucesso-da-havaianas.html. Acessado em 14/10/2018. 

 

A globalização é um fenômeno histórico-social que se caracteriza por uma maior integração 

entre os povos do globo, incluindo a disseminação de padrões de comportamentos pelas 

transnacionais. Acerca da reportagem e dos seus conhecimentos, é possível afirmar que dentre 

as principais consequências da globalização estão 

a) a tendência de padronização cultural, que elimina as diferenças entre os povos, e a melhoria 

das redes imateriais. 

b) a redução da desigualdade social e a prevalência de padrões regionais de comportamento 

frente aos padrões globais. 

c) a formação de blocos econômicos e a predominância dos ideais políticos econômicos que 

pregam uma maior atuação dos Estados Nacionais na economia. 

d) a ascensão de novos fatores locacionais para as indústrias, que levam em consideração a 

densidade das redes geográficas, e o aumento das migrações internacionais. 

e) a regulação dos bancos e a estatização das empresas transnacionais.  

 

 
 
 

 

 

 

  

https://epocanegocios.globo.com/Marketing/noticia/2018/04/nao-e-mais-uma-sandalia-e-uma-ideia-eis-o-sucesso-da-havaianas.html
https://epocanegocios.globo.com/Marketing/noticia/2018/04/nao-e-mais-uma-sandalia-e-uma-ideia-eis-o-sucesso-da-havaianas.html
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa D 

A globalização trouxe como principais consequências uma tendência a padronização cultural, 

principalmente pela expansão das transnacionais (sem eliminar completamente as 

particularidades regionais), aumento das desigualdades sociais, a formação de blocos 

econômicos, a política econômica neoliberal (que prega uma menor intervenção do Estado na 

economia), a melhoria das redes de comunicação e transportes (redes geográficas) e o 

aumento das migrações internacionais. 
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Apresentação 
 

 

Olá! Este material tem como objetivo fazer uma revisão geral da redação no ENEM. Para isso, 

 a hora - que podem 

valer preciosos pontos. Vamos em frente? 

 

Após receber o caderno de questões com o tema da redação, sua prova vai começar. Muitos 

alunos perguntam: devo iniciar pela redação? A verdade é que não existe resposta pronta e 

absoluta para essa questão. O que sempre costumamos dizer é que não necessariamente você 

precisa começar por ela, mas também não deve deixá-la por último. Em outras palavras, 

comece pela prova que traz maior conforto, mas lembre-se de que, na falta de tempo, a prova 

objetiva  mesmo sem ser o ideal  

redação não...  

 

Agora que você resolveu, de fato, começar o texto, atente para cada etapa descrita a seguir. 

 

O passo a passo: 
 

 

1. Leia com atenção a proposta do tema.  

 

Normalmente, ela aparece na parte superior, em negrito. Pare por alguns segundos e reflita 

sobre cada palavra que aparece na composição da proposta, em separado e no contexto. 

Se for o caso, anote algumas idéias que lhe surgem à mente, mesmo que de modo 

desordenado (ainda não é a hora de se preocupar com isso). Depois, prossiga para a 

coletânea. 

 

2. Leia os textos da coletânea.  

 
Sublinhe trechos que pareçam significativos para seu texto. A leitura da coletânea nunca 

deve ser passiva; muito pelo contrário, você deve buscar sempre 

as informações ali presentes, de modo a criar argumentos e referências úteis para a 

redação. Além disso, lembre-se de que, em temas de abordagem muito ampla, a coletânea 

tem outra importante função: direcionar o entendimento do tema e os aspectos que, no 

texto, devem ser trabalhados.  

 

3. Faça uma listagem de ideias, argumentos e exemplos.  
 

Tudo o que vier à sua mente deve ser colocado no papel, de modo que você possa, depois, 

selecionar e organizar os elementos que parecem mais interessantes para a construção 

textual. 
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4. Produza um roteiro bem definido.  
 

Nesse roteiro, devem constar os tópicos concernentes à introdução, ao desenvolvimento 

e à conclusão do texto. Para cada uma dessas estruturas, leia os passos seguintes.  

 

5. Introdução 

 

As duas funções da introdução você já conhece: contextualizar o tema e apresentar uma 

sugestão de abordagem para a proposta. Para isso, avalie o uso de referências 

interdisciplinares (conhecimentos de história, geografia, literatura, física, biologia, entre 

outros, sempre podem enriquecer sua redação) e seu grau de conhecimento de mundo 

acerca do tema. Se possível, elabore uma tese: uma ideia central a partir da qual são 

desenvolvidos os argumentos. O mais importante, aqui, é deixar bem claro qual o 

 

 

6. Desenvolvimento  

 

Defina se vai trabalhar com dois ou três parágrafos. A rigor, as duas formas são plausíveis 

em um texto de cerca de 30 linhas. Porém, no espaço que a banca do ENEM define, as 

estruturas com apenas dois parágrafos de desenvolvimento. O que vale, aqui, é que de 

modo claro, coerente e organizado, você se mostre capaz de 

construída na introdução. Para isso, organize cada parágrafo com um tópico-frasal bem 

definido seguido de uma estratégia de ampliação inteligente. Nesse sentido, reflita sobre 

de que modos o tema pode ser abordado em suas esferas social, cultural, política, 

comportamental, científica, ambiental, psicológica.  

 

7. Conclusão  
 

Mais uma vez, é válido lembrar cada uma das funções da conclusão: a. reafirmar o seu 

ponto de vista sobre o tema, estabelecendo um  (e com o 

título, quando for possível); b. retomar elementos abordados ao longo do 

desenvolvimento, no intuito de garantir a coerência e a coesão textual; c. por último, 

elabore propostas de intervenção detalhadas e específicas para a problemática 

apresentada em cada parágrafo. As quatro perguntas que você deve responder são: 

certo? O próprio indivíduo, a família, a sociedade civil organizada, a iniciativa privada, o 

governo e a mídia não só podem como devem fazer algo para atenuar um quadro que se 

revela negativo.  

 

8. Escreva o rascunho em até quarenta minutos 
 

Releia o texto, preocupando-

últimas correções que se mostrarem necessárias.  

 

9. Passe a limpo a sua redação 

 

Você terá vinte minutos para passar o texto a limpo. Lembre-se de que controlar o tempo 

 

 

10. Agora... você fez o seu melhor. É só esperar a nota 1000!  
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Exercícios 
 

Questão 1  

Esse problema continua a fazer com que o meio ambiente seja pauta em quase todas as 

reuniões que discutem o futuro do planeta. A questão que deriva de fatores como mercado de 

commodities, expansão de fronteira agrícola e pecuária, merece destaque pela contínua piora 

de seu índice. Um dos espaços de maior destaque do fenômeno é a Amazônia brasileira.  

 

A intensa interferência humana destacada no texto tem chamado atenção por ter mantido o 

grave problema da (o) 

a) Salinização 

b) Intemperismo  

c) Desertificação 

d) Desmatamento 

e) Aquecimento global 
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa D 

 

O texto fala de um impacto ambiental que cresce em função de fatores como expansão da 

pecuária e da agricultura, diante das opções, o único que deriva diretamente desses fatores é 

o desmatamento. A expansão da pecuária na região amazônica responde por aproximadamente 

70% de todo o desmatamento que nossa floresta equatorial passou, isso mostra como a 

expansão das áreas cultivadas e de criação de animais afeita as nossas áreas de vegetação 

original.  

 

Os outros processos possíveis não resultam diretamente das características apontadas no texto, 

por exemplo, o processo de salinização (aumento da concentração de sais e da diminuição de 

oferta de água), intemperismo (processos de químicos, físicos e biológicos que ocasionam 

transformações nas rochas), desertificação (empobrecimento de solos em áreas áridos, 

semiáridas e semiúmidas). O próprio aquecimento global, que sofre influência do 

desmatamento, é causado principalmente pela emissão dos chamados gases do efeito estufa 

(GEE) e tem na queima de combustíveis fósseis a sua maior causa.  
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Exercícios 
 

Utilizando o texto abaixo responda as questões 01 e 02 

 

 Lançado pela Editora Unesp em 2015, Em costas negras: uma história do tráfico de escravos 

entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX), escrito por Manolo Florentino, traz uma 

grande contribuição para a historiografia brasileira. Desde o final da década de 1980, por 

ocasião do primeiro centenário da Lei Áurea, houve um considerável aumento do número de 

pesquisas sobre a questão dos escravos no Brasil. Despontaram importantes estudos que 

contribuíram para que se constituísse uma sólida linha de pesquisa demográfica, 

socioeconômica e cultural, e que deram ênfase à história de uma África até então pouco 

conhecida. 

(...) 

Com amplo domínio da bibliografia sobre o tema e uma extensa pesquisa de fontes 

documentais  entre elas, listagens dos navios negreiros, inventários post-mortem e registros 

eclesiásticos , Florentino articulou pesquisa quantitativa e análise qualitativa para desvendar o 

tráfico negreiro para o Rio de Janeiro dos séculos XVIII e XIX enquanto operação de contínua 

oferta de mão de obra a baixo custo, mecanismo altamente lucrativo que transformou os 

mercadores de escravos na mais importante fração da elite brasileira, posição que lhes facultava 

influenciar decisivamente os destinos do Estado. (...) 
(editoraunesp.com.br, 23 fev. 2016) 

 

Questão 1  

 

Estudos, como os realizados pelo historiador Manolo Florentino, tornam-se cada vez mais 

importante uma vez que a maioria dos brasileiros não conhece efetivamente a história da África 

e dos povos africanos. Isto acontece, principalmente, devido 

 

a) a pouca participação dos povos africanos no processo de formação da sociedade brasileira, 

marcada pela forte presença indígena e europeia. 

b) a ausência de fontes confiáveis para pesquisas relevantes que possam trazer maior 

compreensão sobre o assunto. 

c) ao processo de europeização da sociedade brasileira ao longo do século XIX e a 

permanência de uma sociedade rascista que influenciou, inclusive, os estudos sobre o 

tema. 

d) pela ação das missões jesuíticas que procurou europeizar os africanos a partir de uma 

concepção salvacionista que erradicou a cultura dos povos que migraram forçadamente 

para a América. 

e) ao completo desinteresse dos brasileiros por assuntos relacionados à formação de sua 

sociedade e, consequentemente, ausência de relevantes publicações sobre o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539305575,em-costas-negras
http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539305575,em-costas-negras
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Questão 2   

 

Embora haja uma clara motivação econômica no tráfico negreiro, percebemos uma 

característica fundamental no tocante ao processo de formação da sociedade colonial, onde 

percebemos 

 

a) uma forte discriminação aos tratantes de escravos, atividade já considerada bastante 

ofensiva para a moral da época. 

b) uma forte proteção ao negro realizada pelo clero católico com o objetivo de salvar os 

africanos, assim como os indígenas. 

c) uma mentalidade escravista dominante exclusivamente entre a elite branca e combatida 

por todos os negros ao longo da história brasileira. 

d) leis foram criadas para organizar a população gerando mínimas condições de vida para os 

escravos que viviam nos meios urbanos. 

e) o escravismo como importante traço de diferenciação, transformando traficantes e 

proprietários de cativos na mais importante hierarquia social.  
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa C 

O candidato precisa perceber que o processo de formação da identidade nacional brasileira 

excluiu os negros até a década de 1930. Além de um processo de embranquecimento da 

população iniciada durante o segundo reinado (e mantido durante a primeira república) 

observamos um movimento cultural romântico de valorização do índio como símbolo de 

brasilidade. Somando a isso um processo de emancipação dos negros incompleto, com 

ausência de leis/programas de inserção dos mesmos na sociedade, entre outros aspectos, 

definiram um Brasil com um forte abismo social entre brancos e não brancos. 

 

Questão 2   

Alternativa E 

O candidato deve lembrar que, além do trafico negreiro representar uma das atividades mais 

lucrativas do período colonial, também foi responsável pela formação de uma sociedade 

escravista, onde traficar/possuir escravos colocava o indivíduo em um patamar mais elevado na 

pirâmide social. Isso explica o fato de escravos alforriados, muitas vezes, terem buscado a 

compra de cativos. A principal consequência desse processo foi a formação de uma sociedade 

rascista, elitista, hierarquizadora e com traços de escravismo até os dias atuais. 
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Exercícios 
 

Questão 1  

TEXTO I 

 

 
 

TEXTO II 

repetidamente. Ou seja: nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao 

 

 

Para Aristóteles a ética é entendida como uma parte da política, portanto, o homem: 

a) busca o bem irracional para alcançar a felicidade  

b) deve buscá-la através da mediania, visando o bem comum. 

c) alcança a finalidade espiritual e pessoal necessária para sua ascensão  

d) gera conhecimento metafísico a partir da conexão intelectiva 

e) tinha profunda conexão com a justiça, dedicando-se às atividades dos tribunais.  

 

Questão 2  

agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue 

ser tal como o ser em questão, e lhe é, pelo contrário, inferi

estas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser de que se 

aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. 
                             PLATÃO. Fédon. São Paulo: Abril Cultural, 1972. 

 

Na epistemologia de Platão, a teoria das ideias demonstra que os objetos que conhecemos 

possuem uma correspondência com:  

a) aquilo que é observado na relação espaço-tempo  

b) a identidade criada pelos sentidos  

c) a descrição detalhada através de análise empírica  

d) uma comparação de um objeto pela associação por semelhança  

e) uma forma perfeita encontrada no mundo das ideias  
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa B 

De acordo com o pensamento de Aristóteles, a virtude moral consiste justamente em uma ação 

que visa não apenas o bem individual, mas, sobretudo, o bem comum.  Assim, através do 

hábito, praticando ações que não falham nem pelo excesso e nem pela falta, ações e posturas 

que caracterizam um caminho intermediário, devemos sempre pensar no bem individual no 

contexto do bem comum de acordo com Aristóteles.  Por conta disso, a alternativa correta é a 

letra (b), pois o agir moral é definido, no pensamento aristotélico, pela mediania e pela busca 

do bem comum. 

 

 

 

Questão 2  

Alternativa E 

De acordo com a teoria das ideias de Platão, todos os objetos físicos que percebemos no 

mundo sensível (por exemplo, uma cadeira) possuem uma correspondência com uma forma 

ou ideia perfeita encontrada no mundo das ideias (por exemplo, a ideia de cadeira). De acordo 

com o filósofo, os objetos do mundo sensível são cópias imperfeitas de modelos perfeitos que 

se encontram no mundo das ideias.  A letra (e) está correta porque afirma que os objetos que 

conhecemos (no mundo sensível) possuem uma correspondência com uma forma perfeita 

encontrada no mundo das ideias. 
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Exercícios 
 

Questão 1  

 

As Fake News, termo muito utilizado nos últimos meses, se refere às notícias falsas, que 

influenciam desde relações pessoais até decisões geopolíticas internacionais. Atualmente, com 

o advento da pós-verdade, ou seja, os fatos em si com cada vez menor importância do que as 

crenças pessoais, e a melhoria e disseminação das redes de comunicação, que permitem uma 

fácil circulação das notícias em escala global, as Fake News se tornam um problema cada vez 

mais intenso, como se pode perceber 

a) pela interferência das redes sociais nas eleições presidenciais brasileiras de 2018, embora a 

legislação atual não preveja nenhum tipo de punição pela propagação de Fake News. 

b) pela criação de perfis falsos e impulsionamento de Fake News por parte da Rússia como 

manobra de interferência em eleição presidenciais de países ocidentais, principalmente nas 

eleições americanas. 

c) pela gênese de agências reguladores estatais de mídia que foram criadas no Brasil como 

forma de combate às Fake News. 

d) recentemente no processo de impeachment ocorrido na Coreia do Sul, visto que não houve 

crime realmente. 

e) pela correta perseguição aos jornalistas na Turquia, visto que todos ali espalhavam Fake 

News a respeito de Erdogan. 
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa B 

As fake news, em conjunto com a criação de uma série de perfis falsos em redes sociais por 

parte dos russos, influenciaram de maneira significativa as últimas eleições americanas, 

exaltando o partido Republicano, de Donald Trump, e criticando o partido Democrata, de 

Hillary Clinton. Vale ressaltar que a Rússia vem interferindo em uma série de eleições no mundo 

ocidental, inclusive há denúncias de interferência nas eleições parlamentares nos Estados 

Unidos novamente. Nas eleições de 2018 no Brasil, há sim graves denunciam sobre a 

propagação de Fake News, porém a reforma política de 2017 criou mecanismos de tentativa de 

combate à essa prática. 

 



 

 

 

    /vestibulares 
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Exercícios 
 

Questão 1  

 

Leia a tirinha:  

 

 
 

A tirinha apresenta o poder que os meios de comunicação exercem sobre a cultura de massa, 

valiosa para fomentar o capitalismo, uma vez que disseminam produtos, padrões de 

comportamento, ideologias e estilos de vida. A relação estabelecida entre a padronização e 

a cultura de massa pressupõe a (o): 

a) estímulo ao consumo e novas demandas  

b) implantação de hierarquias sociais  

c) incentivo ao mercado de trabalho 

d) difusão de informações  

e) influência restrita da mídia  

 

Questão 2  

 

 
Foto: Everaldo Nascimento (Agência Pará Governo do Pará) 

 

O Carimbó é um encontro do pé batido indígena com a dança de origem africana, preservado 

pela oralidade dos mestres populares. O nome Carimbó deriva do instrumento de percussão 

indígena curimbó, que na língua tupi quer dizer pau oco. Em setembro de 2014, foi aprovado 

pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para se tornar Patrimônio Cultural Imaterial 

do Brasil. 
Fonte: Revista Raiz e site Amazônia Real 
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O patrimônio cultural, seja material ou imaterial, é o conjunto de todos os bens que são 

reconhecidos de acordo com sua ancestralidade, importância histórica e cultural que adquirem 

valor único e representatividade numa sociedade.  

Manifestações culturais como o Carimbó têm sua própria história e posicionamento ao longo 

do tempo.  

 

A valorização de bens culturais, como o Carimbó, encontra-se relacionada a:  

a) evolução de atividades artesanais do passado. 

b) representações sociais que manifestam a identidade de uma população  

c) mobilizações políticas para a criação de leis culturais urbanas 

d) hierarquização de festas populares na sociedade  

e) formação cultural de jovens para maior compreensão de sociedade  
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa A 

O processo de padronização e de massificação que são característicos da sociedade capitalista 

tem como pressuposto fundamental o estímulo ao consumo e a criação de novas necessidades 

e desejos materiais nas pessoas. Há um grande número de propagandas que, a todo momento, 

instiga as pessoas a aceitarem determinados modos de vida e de pensamento.  Nesse sentido, 

a letra (a) está correta porque a relação entre padronização e cultural de massa é definida, 

fundamentalmente, pelo estímulo ao consumo e novas demandas.    

 

 

 

Questão 2  

Alternativa B 

A valorização de bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, está intimamente relacionada 

com a busca para se reconhecer os diversos aspectos da identidade de uma população.  Dessa 

maneira, ao tornar o carimbó um patrimônio cultural imaterial do Brasil, observamos uma 

conquista na luta pelo reconhecimento de uma parte importante da nossa própria cultura. 

Assim, a letra (b) está correta porque a valorização de bens culturais está relacionada 

justamente ao reconhecimento da identidade de uma população através de representações 

sociais. 

 



 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

História 
História do séc XX 

(Brasil) 
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Exercícios 
 

Questão 1  

 

País marcado por uma histórica e constante turbulência política, o Brasil acumula, desde a 

efetivação de sua independência (1822), um total de sete constituições. Elaboradas em 

contextos distintos, representam projetos políticos de naturezas diversas, o que pode ser 

evidenciado, por exemplo, através da comparação entre as constituições de 1937 e 1988: 

 

Carta de 1937 

 

Art. 122. (...) Além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a lei poderá 

prescrever a pena de morte para os seguintes crimes: 

 

✓ tentar, com auxilio ou subsidio de Estado estrangeiro ou organização de caracter 

internacional, a mudança da ordem politica ou social estabelecida na Constituição; 

✓ tentar subverter por meios violentos a ordem politica e social, com o fim de apoderar-

se do Estado para o estabelecimento da dictadura de uma classe social; 

✓ A lei póde prescrever, com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança publica, a 

censura prévia da imprensa, do theatro, do cinematographo, da radio-diffusão; 

✓ A lei póde prescrever medidas para impedir as manifestações contrarias á moralidade 

publica e aos bons costumes. 

 

Art. 138. A associação profissional ou syndical é livre. Sómente, porém, o syndicato 

regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de representação legal dos que 

participarem da categoria de producção para que foi constituído, e de defender-lhes os direitos 

perante o Estado (...) 

 

Constituição de 1988 

 

 Depois de 20 meses de trabalho, debates e discussões, a Assembleia Constituinte 

promulgou em 1988 a nova Carta Magna do país. Ela estabeleceu, entre outras diretrizes: 

 

 - Eleições diretas, em dois turnos, para a presidência, governos estaduais e prefeituras 

com mais de 200 mil eleitores; 

 - Voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos; 

 - Direito de voto aos analfabetos; 

 - Jornada de trabalho limitada a 44 horas semanais; 

 - Criação do Estatuto do Idoso; 

 - Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 - Racismo como crime inafiançável. 

 

Um aspecto que evidencia as diferenças entre as constituições de 1937 e 1988 é a(o): 

 

a) natureza republicana e federalista da carta de 1937. 

b) acirramento da censura oficial pela constituição de 1988. 

c) estabelecimento do Estado Laico a partir da constituição de 1988. 

d) garantia da pluralidade política e ideológica prevista na carta de 1937. 

e) ampliação dos direitos civis, políticos e sociais através da constituição de 1988. 

 



 

 3 

 
Aulão Relashow 

Questão 2   

 

Observe o gráfico sobre o crescimento anual do PIB brasileiro no intervalo entre os anos 1920 

e 2014: 

 
http://www.paulogala.com.br/100-anos-de-pib-no-brasil/, em 09/08/2018. 

 

O Produto Interno Bruto é um importante indicativo que aponta para o esforço econômico e o 

nível de riqueza de uma região ou país através da medição em valores monetários de bens e 

serviços produzidos em três áreas: indústria, agropecuária e serviços. É sabido que a política 

econômica de um governo possui ingerência fundamental na trajetória econômica de uma 

nação.  

 

Partindo desse princípio, podemos estabelecer tendências dominantes na política econômica 

dos governos brasileiros em alguns intervalos, relacionando-as com o comportamento do 

índice apontado pelo gráfico. Assim, podemos perceber que 

 

a) Durante o mandato de Eurico Gaspar Dutra, o Brasil vive uma variação considerável do PIB. 

A abertura desregrada ao capital estrangeiro em forma de bens de consumo duráveis jogou 

o país numa das maiores recessões de sua história, acumulando rapidamente reservas 

cambiais. 

b) No governo de Juscelino Kubitschek, uma série de medidas próprias do nacional-

desenvolvimentismo brasileiro estabelecem um ambiente desfavorável à vinda de capitais 

estrangeiros. 

c) O ônus do nacional-desenvolvimentismo de JK começa a ser cobrado já no mandato 

seguinte. Às dificuldades financeiras enfrentadas após a expansão do endividamento 

externo e da evasão de divisas explicam o golpe que derrubou Jânio Quadros em 1961. 

d) Com o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) o governo do general Castelo 

Branco conseguiu recuperar o crescimento do PIB brasileiro e organizar as bases do milagre 

econômico brasileiro. 

e) Embora a década de 1980 seja caracterizada por um forte recrudescimento da ditadura, 

este foi um período de grande desenvolvimento econômico e fortalecimento das empresas 

estatais. 

 

 

 
 

 

http://www.paulogala.com.br/100-anos-de-pib-no-brasil/
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa E 

O candidato deve perceber que a primeira constituição é referente ao período do Estado Novo 

de Vargas (1937/45), período ditatorial com severas restrições das liberdades individuais. Já a 

segunda carta constitucional foi promulgada no processo de redemocratização brasileira após 

21 anos de ditadura civil militar (1964/85), sendo marcada por grandes conquistas em relação 

aos direitos civis, recebendo o apelido de constituição cidadã. 

 

Questão 2   

Alternativa D 

O candidato precisa lembrar que a crise econômica que marcou  governo Jango, com forte 

inflação, foi uma das grandes justificativas para a intervenção que derrubou o presidente. 

Assim, uma das primeiras medidas do governo militar foi desenvolver um projeto econômico 

que pudesse controlar a inflação e buscar o crescimento econômico do país. Algo que foi 

conquistado nos primeiros anos da ditatura civil militar brasileira. 
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Português 
Figuras e Funções da 

linguagem 
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Questão 1  
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Na campanha preventiva ao câncer de mama, a pergunta inicial é bastante convidativa ao leitor 

para a reflexão sobre o quanto antes a prevenção ser necessária para o combate da doença. O 

alerta para o câncer de mama levanta vários sintomas que devem ser reparados, mas, além 

desse aviso, o informe deixa alguns outros conselhos e indicações. Pode-se dizer que, na 

utilização do imperativo, a linguagem fica evidenciada por sua função: 

 

a) emotiva, pois apela para uma doença de cunho terminal e sensibilizante. 

b) fática, pois informa com dados o que o leitor precisa fazer em caso positivo dos sintomas. 

c) metalinguística, pois o recorte usa a própria doença para explicar suas causas. 

d) referencial, pois a linguagem predominante na propaganda é denotativa. 

e) apelativa, pois leva ao interlocutor a instrução do que deve ser feito.  

 

Questão 2  

 

Toda saudade   

 

Toda saudade é a presença  

Da ausência de alguém  

De algum lugar 

De algo enfim 

Súbito o não  

Toma forma de sim 

Como se a escuridão  

Se pusesse a luzir 

Da própria ausência de luz 

O clarão se produz 

O sol na solidão 

 

Toda saudade é um capuz  

Transparente  

Que veda  

E ao mesmo tempo  

Traz a visão 

Do que não se pode ver 

Porque se deixou pra trás 

Mas que se guardou no coração 
(Gilberto Gil) 

 

A composição de Gilberto Gil explora recursos de expressividade sonora, além de várias 

imagens figuradas.  A expressão "presença / Da ausência", presente nos versos 1 e 2, antecipa 

que o texto se recorrerá a uma figura denominada  

 

a) gradação. 

b) metáfora. 

c) antítese. 

d) eufemismo. 

e) hipérbole. 
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Gabarito 
 

Questão 1  

Alternativa E 

A opção E é a correta, pois é a única que traduz o verdadeiro uso do imperativo. Seu uso tem 

a ver com a sugestão, com o conselho a ser adotado a quem apresenta os sintomas da doença.  

 

 

Questão 2  

Alternativa C 

A opção C é a correta. Essa questão é bem útil para relembrar a diferença do paradoxo  ideias 

contrastantes e antítese  palavras opostas entre si. No caso, precisa ficar claro que o que está 

em evidência é a oposição dos termos entre si que gera uma imagem contraditória e, portanto, 

paraadoxal, 
 


