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1. A questão tem como objetivo avaliar a habilidade do 

aluno para compreender, mediante a análise do con-
texto, o sentido de um vocábulo da língua inglesa, a sa-
ber, “plague”. O vocábulo em questão remete a qualquer 
doença contagiosa que se espalha rapidamente e que 
mata muitas pessoas. Todavia, no contexto do cartum, o 
personagem usa o referido termo para fazer alusão à uti-
lização de armas de fogo para a prática de crimes (assas-
sinatos) nos Estados Unidos. 
 
Resposta correta: B 
 

2. A questão busca verificar a habilidade do aluno de utilizar 
a língua inglesa para ampliar seus conhecimentos a res-
peito da inserção, pela primeira vez, dos elefantes na ca-
tegoria de espécies ameaçadas de extinção. Logo no pri-
meiro parágrafo do texto, o autor afirma que os caçado-
res (que matam esses animais para retirar o marfim) le-
varam as duas espécies de elefante do continente africa-
nos à beira da extinção. 
 
Resposta correta: D 
 

3. A questão busca verificar a habilidade do aluno de utilizar 
a língua inglesa para ampliar seus conhecimentos a res-
peito da venda de um quadro pintado por um robô. No 
primeiro parágrafo do texto, o autor afirma que o autor-
retrato pintado a mão pelo robô humanoide Sophia foi 
vendido em um leilão por mais de 688 mil dólares. 

 
Resposta correta: B 
 

4. A questão verifica se o aluno tem a habilidade de reco-
nhecer a função de um texto. O texto em questão tem 
como propósito despertar a atenção do leitor para a po-
luição gerada por um motor ocioso, ou seja, que está li-
gado enquanto o veículo não está em movimento. 
 
Resposta correta: E 
 

5. A questão avalia a habilidade do aluno de usar a língua 
inglesa para compreender um produto cultural especí-
fico, no caso, um poema. O eu lírico descreve um lugar 
utópico no qual o amor é o ponto de referência para todo 
o resto. 
 
Resposta correta: C 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. O texto afirma que o ovo possui vitaminas, minerais e 

componentes com função antioxidante. 
 

Resposta correta: C 
 

2. Nessa música o eu lírico expressa seu anseio por viver o 
momento – que pode não durar muito – com a pessoa 
amada, pois tem receio de perdê-la. 
 

Resposta correta: B 
 
3. No último parágrafo, há a informação de que de Cervan-

tes e sua obra foram homenageados nos 400 anos de sua 
morte, durante uma semana: “400 años después de 
sumuerteel país conmemorala vida y obra de Cervantes 
con una semana de actos que llega hasta el epicentro de 
la política española(...)” 
 

Resposta correta: A 
 

4. Essa fábula destaca o barulho que muita gente produz, 
sem mostrar resultado eficaz. 
 

Resposta correta: C 
 

5. As duas primeiras linhas mostram que esse drone é o pri-
meiro a ser feito na América Latina, não no mundo, cri-
ado por sete jovens paraguaios e argentinos juntos. 
 

Resposta correta: A 
 
6. Há no poema a repetição da palavra gota, que serve, num 

crescendo, para a formação de poça, litro, rio e Nilo, um 
sentido de gradação ascendente, ou seja, que as gotas 
repetidamente vão gerando um acúmulo cada vez maior 
de água, embora em um sentido metafórico.   
 
Resposta correta: D 

 
7. Infere-se que a dona da ave desconhece as variedades lin-

guísticas e, por isso, considera que o papagaio fala errado. 
 

Resposta correta: A 
 

8. Capitu despertava a admiração até do próprio pai, que 
ficava perplexo em como ela era, pois tendo apenas 14 
anos, parecia ter 17. Além disso, ela era educada, ágil e 
inteligente. Além de gostar de aprender coisas novas. 

 

Resposta correta: C 
 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
Questões de 1 a 5 (opção inglês) 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
Questões de 1 a 5 (opção espanhol) 
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9. Chamamos de ”núcleo temático” a ideia ou ideias mais
importantes de um texto. No texto lido, as principais
ideias são “morte” e “bichos”.

Resposta correta: C

10. O emprego do artigo definido “o” remete a alguém já co-
nhecido pela personagem, faz referência a um ser que já
foi mencionado.

Resposta correta: D

11. O texto lido é uma “definição do ato de escrever”, de fa-
zer poesia. Na escrita do poema, por meio de expressões
como “escrever é jogar o seu ser em um papel” ou
mesmo “são linhas de sangue” percebe-se que o trabalho 
é ao mesmo tempo angustiante e dolorido.

Resposta correta: A

12. A linguagem do texto é considerada mista, pois apre-
senta imagens e palavras. O traço conotativo existe por-
que a palavra “corona” vem do latim e significa ”coroa”,
então possui um sentido também figurado.

Resposta correta: B

13. A palavra “acérrimo” encontra-se no grau superlativo ab-
soluto sintético, pois não traz comparação e usa o sufixo
-érrimo para ampliar sua forma adjetiva.

Resposta correta: E 

14. Bentinho está absorvido pela força misteriosa dos olhos
de Capitu e está tão apaixonado que vê poesia na situa-
ção, inclinando-se para o Romantismo, logo, se continu-
asse a descrição, quebraria o estilo realista.

Resposta correta: E

15. Bula, como se sabe, é um gênero textual em que são apre-
sentadas as características específicas de uma medicação.
Como não se trata, entretanto, de uma bula real (pois as pa-
lavras falam por si), o bom humor da imagem do cachorro e 
do texto que a envolve dão o tom final do texto.

Resposta correta: A

16. “Volúpia brutal”, “ébrio de luxúria” e “rugindo” são tre-
chos do fragmento que evidenciam a semelhança entre
a atitude do personagem e a de um animal. Essa aproxi-
mação é característica do naturalismo.

Resposta correta: C

17. A moral: conjunto de valores individuais ou coletivos,
considerados universalmente como norteadores das re-
lações e da conduta dos homens.
O moral: ao ânimo, à disposição e ao estado de espírito
das pessoas.

Resposta correta: B

18. Os temas do amor e da morte são tratados de forma hi-
perbólica, passional e extravagante, evidenciando o teor
macabro e cruel que perpassa toda a narrativa, já que há
descrição de um cadáver em putrefação e a reação tene-
brosa do riso convulsivo por ver essa cena.

Resposta correta: E

19. Os artigos indefinidos têm, por excelência, a função de
deixar o sentido do substantivo em aberto. Assim ocorre
no fragmento inicial do texto, cuja estratégia é fazer criar
uma expectativa no leitor.

Resposta correta: A

20. Considerando que pressuposto é uma lógica textual, se o
pai está triste porque está desempregado (e esta é uma
informação explícita) então é correto dizer que arranjar
um emprego alegrará bastante o pai.

Resposta correta: B

21. No texto, temos os vocábulos “pertinho”, “magrinho”,
“trocadinho” e “lanchinho” escritos no diminutivo. “Per-
tinho” e “magrinho” apresentam ideia de intensidade,
podendo ser escrito: muito perto e muito magro. Em
“trocadinho” e “lanchinho”, percebe-se valor afetivo.

Resposta correta: B

22. Representante do Romantismo brasileiro, Álvares de
Azevedo retrata o suicídio de forma emotiva, inserindo
um eu lírico envolvido; no texto parnasiano ocorre uma
descrição mais distanciada do eu lírico por meio de uma
linguagem cuidadosa e equilibrada.

Resposta correta: D

23. O adjetivo encontra-se no grau superlativo absoluto ana-
lítico, por isso ocorre a elevação do sentido do adjetivo
em seu mais alto nível de intensidade, de forma analítica.

Resposta correta: C

24. Os textos que possuem subentendidos são marcados por 
informações que ficam implícitas por causa do uso da
função poética da linguagem, ou seja, pelo uso da lingua-
gem figurada ou conotativa.

Resposta correta: D
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25. A palavra “gravíssimo” refere-se ao agregado e encontra-
se no grau superlativo absoluto sintético, porque não
traz comparação e usa o sufixo -íssimo para ampliar sua
forma adjetiva, dando maior profundidade ao ser carac-
terizado.

Resposta correta: B

26. Para o eu lírico, o cupido é bastante diferente da defini-
ção mitológica porque o Amor é a própria Marília, logo
não é cego, não usa setas nem tem asas.

Resposta correta: B

27. O romance urbano ou de costumes, como também é co-
nhecido, caracteriza-se pela descrição das paixões, dos in-
teresses e do comportamento dos membros da elite cario- 
ca brasileira em meados do século XIX. No trecho é evi-
dente o posicionamento de Seixas em relação à sociedade.

Resposta correta: A

28. O texto não verbal permite observar que a armadura do
cavaleiro é composta por várias peças de metal que, na
terra, seriam bem mais pesadas, mas, na lua, elas se tor-
nam mais leves, proporcionando alívio para o cavalo.

Resposta correta: E

29. O texto apresenta resultados de uma pesquisa, portanto
seu conteúdo é denotativo ou científico. Com isso, utiliza
a função referencial ou informativa com dados explícitos
sobre o consumo de álcool pelos jovens.

Resposta correta: E

30. A forma como Brás Cubas trata Prudência evidencia falta de 
empatia e egoísmo, ou seja, há uma sondagem psicológica
envolvendo ausência de virtudes.

Resposta correta: A

31. Os dois textos não tratam especificamente sobre amor,
mas de uma busca por companhia, por algo ou alguém
que dificilmente será encontrado, o que aponta para a
carência do ser humano na sociedade contemporânea.
No caso do texto 2, essa necessidade não será saciada
porque não há amor, carinho, afetividade em São Paulo,
segundo o eu lírico.

Resposta correta: E

32. O verbo “espirrar” está colocado no lugar do verbo “atirar” já
que se trata de um assalto. Assim, em uma pressuposição ló-
gica, a “ideia de medo” reside na palavra “espirro” por causa 
do contexto da Covid-19.

Resposta correta: E

33. As estruturas destacadas no item A são orações subordi-
nadas adjetivas restritivas, pois são iniciadas por um pro-
nome relativo, têm verbo e não possuem vírgulas.

Resposta correta: A

34. O sentimento de Cirino por Inocência é tão poderoso que
chega a maltratá-lo, levando-a a tomar atitudes de pro-
fundo desespero.

Resposta correta: B

35. Considerando o seu caráter não verbal e ainda assim sua
capacidade comunicativa, a estátua de Iracema (por-
tanto, uma escultura) é uma forma de linguagem, que
tem por base o romance de José de Alencar.

Resposta correta: B

36. O autor trabalha com a polissemia no texto. Embora
apresentem sentidos diferentes, ambas são substanti-
vos, pois nomeiam os órgãos genitais dos índios e o sen-
timento dos europeus, respectivamente.

Resposta correta: C

37. A narradora cita alguns espaços em seu texto que são so-
cialmente antagônicos (habitações coletivas ou cortiços
opõem-se aos edifícios; favela x cidade; jardim x rua) e
que também acentuam a diferença entre as pessoas de
que ela fala, pobres e ricos.

Resposta correta: B

38. A palavra “dez”, no texto, apresenta duplicidade semân-
tica: o sentido de serem dez ambições (no caso, “dez” se-
ria um numeral) e o sentido de as ambições serem de ex-
trema qualidade (no caso, “dez” seria um adjetivo).

Resposta correta: D

39. Bentinho era ingênuo no quesito amoroso e não conhe-
cia as características femininas quando se tratava de con-
quistá-las.

Resposta correta: A

40. A palavra estrangeira “relationship”, que significa relacio- 
namento, foi regredida a “ship” e então passou a ser
usada como verbo “shippar”, que tem como raiz “shipp”
e é recebido pela primeira conjugação, adicionando o su-
fixo “-ar” a essa base. Esse verbo pode ser conjugado em
todos os pronomes pessoais: “Eu shippo; tu shippas;
ele/ela shippa;” etc. É um neologismo relacionado so-
mente a contextos informais e está no domínio discur-
sivo interpessoal. É importante destacar também que a
maioria dos neologismos criados a partir de verbos estão 
na 1ª conjugação, uma vez que os neologismos também
seguem a regras gramaticais.

Resposta correta: E
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41. Ao citar o trecho bíblico e o caminho de Damasco, o nar-
rador faz referência à passagem do texto sagrado de
acordo com o qual Saulo segue a caminho da cidade e,
chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um
resplendor de luz do céu. Naquele momento, Saulo per-
guntou quem era que falava com ele. Como resposta ele
ouviu “Eu sou Jesus, a quem tu persegues”. A ironia é
percebida quando ele cita a piedade e o terror ao desistir 
da personagem e as “hipérboles frias”.

Resposta correta: A

42. As palavras derivadas fazem parte do mesmo campo le-
xical, ou seja, são palavras cognatas. Sendo assim, a mo-
tivação existe e quebra total arbitrariedade contida na
palavra primitiva.

Resposta correta: B

43. Em nenhuma parte do texto está escrito que o índio foi
culturalmente violado. Mas, ao dizer que “O português
vestiu o índio”, um ser que vivia naturalmente nu, suben-
tende-se o contexto de violência contra os índios no pe-
ríodo de achamento do Brasil.

Resposta correta: B

44. Mesmo assumindo um tom profundo e filosófico, o conto 
de Machado de Assis é atravessado por passagens reple-
tas de ironia. Marcado pelo realismo, confronta a socie-
dade com seu próprio reflexo e ilustra um mundo que se
move em função do poder. É notório um sentimento de
tristeza e decepção perante as pessoas que pensam e
agem deste modo, colocando a alma exterior acima de
todas as coisas.

Resposta correta: A

45. A maneira rebuscada de falar de uma das personagens
da história e a falta de entendimento da outra eviden-
ciam uma diferença de escolarização, acarretando um
problema de entendimento no processo comunicativo.

Resposta correta: E

46. O GPS é um sistema de posicionamento global
constituído por 24 satélites que emitem sinais de rádio
captados por aparelhos especiais em qualquer ponto da
superfície terrestre, permitindo ao usuário sua localiza-
ção em termos de coordenada geográfica e altitude.
O GPS indica a velocidade, tempo de deslocamento e a
distância em relação a qualquer outro ponto, mas não
fornece a imagem, que, por sua vez, é captada por um
sistema de sensoriamento remoto.
O sensoriamento remoto fornece imagem que permite mo-
nitorar a expansão e o manejo de atividades agrícolas, pos-
sibilitando acompanhar o desmatamento. Em áreas urba-
nas, o sistema permite monitorar o crescimento e transfor-
mações nos perímetros urbanos, entre outros aspectos.

Resposta correta: C

47. O mercantilismo, política econômica dos Estados absolu-
tistas, tinha algumas características básicas, tais quais: a
balança comercial favorável e o acúmulo de metais precio- 
sos – mediante, em grande medida, a exploração colonial
– além do protecionismo alfandegário, que era a defesa da
economia dos Reinos.

Resposta correta: A 

48. O item A está falso, porque o fundamento do “Amor”,
para Platão, é exatamente garantir essa “evolução”. O
item B está falso, porque não existe essa “certeza”. O
item C está falso, porque o “Amor” nem é autossufici-
ente; na verdade, ele é uma “carência”, e não deve estar
restrito a um “sentimento”. O item D está verdadeiro,
porque o “Amor” busca beleza, realmente, e ela está no
Mundo Inteligível. O item E está falso, porque em vez de
“satisfação das sensibilidades”, o “Amor” deveria estar
voltado à contemplação do conhecimento verdadeiro.

Resposta correta: D

49. O período de maior luminosidade ocorre no solstício de
verão do hemisfério sul, quando o Sol se encontra perpen-
dicular ao trópico de capricórnio, momento em que a
Terra se encontra em periélio (Terra mais próxima do Sol).
No dia 21 de dezembro, a Terra se encontra em solstício.

Resposta correta: C

50. Tanto na aplicação do mercantilismo quanto na estrutura-
ção dos sistemas de colonização a existência do Estado – na
figura do Rei – se fazia presente de forma centralizada e co-
ercitiva, impondo a súditos e colonos as necessidades dos
Reinos. Nas colônias de exploração, o pacto colonial rigida-
mente aplicado pelas Coroas europeias garantiam a explo-
ração das colônias em benefício das metrópoles.

Resposta correta: A

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
Questões de 46 a 90 
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51. O item A está verdadeiro, porque é exatamente esse o
projeto de Estado ideal de Platão. O item B está falso,
porque ambas devem estar associadas. O item C está
falso, porque o propósito da política, enquanto ligada à
filosofia, é transcender o “sensível”. O item D está falso,
porque Platão não defende a ideia de uma República po-
pular. O item E está falso, porque ambas devem estar vin-
culadas.

Resposta correta: A

52. A figura trata da incidência perpendicular dos raios sola-
res durante um solstício de junho (Hemisfério Norte- Ve-
rão; Hemisfério Sul- Inverno). Nesse momento, estando
o Sol perpendicular ao trópico de câncer e, ao meio-dia,
não haverá a projeção de sombra sobre o trópico.
O item A é falso pois nesse período temos o solstício de
inverno no hemisfério sul; o item B também é falso, pois
nessa data (junho) verificamos um solstício, sendo in-
verno no referido hemisfério; já no item C verificamos
que o equívoco encontra-se no fato de que o aumento da 
incidência solar ocasiona uma redução da pressão e, con-
sequentemente aumenta a formação de ciclone (final de
verão); no item D fala-se que a região se trata de Forta-
leza, sensibilidade absurda pois a cidade alencarina está
a 2•46’S, portanto no hemisfério oposto; e o item E,
sendo a figura ao meio-dia, não haverá projeção de som-
bras.

Resposta correta: Nula 

53. A aliança formada entre reis e burguesia para pôr fim ao
feudalismo funcionava a partir do financiamento burguês 
à formação dos chamados Exércitos Mercenários para
que os reis pudessem enfrentar a nobreza feudal.

Resposta correta: E

54. O item A está verdadeiro, porque a “Ética”, para Aristóte-
les, é exatamente uma ciência e está voltada para a con-
sumação da verdadeira felicidade do homem. O item B
está falso, porque a “Ética” é exatamente uma base para a 
“Política”, embora ambas se voltem para a consolidação
da natureza do homem, e não o contrário. O item C está
falso, porque a “Ética” está ligada a uma ideia de movi-
mento, e não de repouso. O item D está falso, porque a
“Ética” não estaria ligada a questões religiosas, segundo
Aristóteles, muito menos por um viés dogmático. O item E 
está falso, porque, enfim, a “Ética” se fundamenta na rela-
ção inversa ao que foi proposto no item, isto é, a razão é
que deve estar sobreposta à paixão.

Resposta correta: A

55. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam
que, em 2017, mais de 821 milhões de pessoas não rea-
lizaram as quantidades mínimas de refeições necessárias
para as atividades diárias, o equivalente às estatísticas de 
10 anos atrás. Também foi destaque o número de crian-
ças afetadas. Apesar dos esforços para combater a des-
nutrição infantil, aproximadamente 151 milhões de me-
nores de cinco anos passaram fome no último ano. Esse
número representa 22% do total de crianças nessa faixa
etária no mundo.

Resposta correta: B

56. Dentre os princípios básicos do mercantilismo está o acú-
mulo de metais preciosos, que deve ser alcançado, den-
tre outros fatores, pela manutenção da balança comer-
cial favorável.

Resposta correta: D

57. O item A está verdadeiro, porque a “Física aristotélica”
se define exatamente pela ideia de “eficiência”, isto é, de 
movimento. O item B está falso, porque a “Física aristo-
télica” não deriva de uma “revelação divina”, mas, da
contemplação e da experiência. O item C está falso, por-
que a “Física aristotélica” é “qualitativa”, isto é, contem-
plativa. O item D está falso, porque a “Física aristotélica”
não se define por repouso, mas, por movimento. O item
E está falso, porque a “Física aristotélica” apresenta fina-
lidades.

Resposta correta: A

58. O canal de Suez é um canal artificial localizado no Egito,
que liga o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Ou
seja, ele está entre o continente asiático e africano. Uma
vez que permite a passagem entre o Oriente e o Oci-
dente, o canal de Suez, desde sua construção, foi muito
importante para a economia mundial. É um dos canais
mais importantes do mundo e, através da navegação,
cerca de 10% do comércio mundial passa por ele. Além
de permitir o contato entre o continente africano e asiá-
tico, possibilita aos europeus acessos aos dois continen-
tes. O transporte foi o principal intuito para a construção, 
sendo que muitas embarcações passam pelo canal diaria- 
mente (aproximadamente 20.000 navios por ano).

Resposta correta: D

59. A ideologia absolutista justificava o poder político atra-
vés do ideal de que as pessoas não possuem capacidade
de governar a si, precisando de um sistema centralizado
para organizar a sociedade.

Resposta correta: D
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60. O item A está falso, porque Aristóteles crê em Deus e a
própria expressão aparece no texto. O item B está falso,
porque a metafísica aristotélica é “sistemática”, em vez
de “dialética. O item C está verdadeiro, porque é exata-
mente esse o caráter final de todo “Ser”, um objetivo,
uma finalidade. O item D está falso, porque a metafísica
não apresenta um caráter místico, mas, racional. O item
E está falso, porque Aristóteles não acredita na criação
da Natureza, isto é, o espaço é eterno.

Resposta correta: C

61. Principais consequências em quatro pontos: Fim da livre
circulação: será possível continuar viajando sem visto,
mas apenas para estadias curtas.

Resposta correta: D

62. Somente a alternativa [A] está correta. Com a derrota de
Napoleão em 1815 na batalha de Waterloo, foi realizado
o Congresso de Viena visando refazer o mapa europeu e
restaurar a velha ordem, apoiada em princípios, tais
como legitimidade, restauração e equilíbrio. Neste con-
texto, o Brasil perdeu o estatuto de colônia tornando-se
“Reino Unido a Portugal e Algarves”, porém tal título
nada significava para a grande maioria da população bra-
sileira, composta por negros, índios e mestiços.

Resposta correta: A 

63. O item A está falso, porque deve haver Estado e Leis, se-
gundo Aristóteles; o homem não é autárquico, segundo
o Estagirita. O item B está falso, porque a felicidade
tende a um caráter coletivo. O item C está falso, porque
ética e política devem estar associadas. O item D está
falso, porque a política seria parte da natureza humana.
O item E está verdadeiro, porque é exatamente essa a
concepção de Aristóteles, o homem deve viver em socie-
dade, e nunca sozinho.

Resposta correta: E 

64. A luminosidade depende da latitude, ou seja, está relacio-
nada com a incidência e a inclinação dos raios do Sol. O
horário de verão é adotado quando os raios solares pas-
sam a incidir perpendicularmente ao Trópico de Capri-
córnio, período em que o dia tem duração maior que a
noite, portanto, o aumento da luminosidade se verifica
nas regiões de maior latitude do País.

Resposta correta: A

65. Ao citar que “(...) desde a independência e, particular-
mente, desde o início do Segundo Reinado, quando se
deu a consolidação do governo central e da economia ca-
feeira na província adjacente (...)” o Rio de Janeiro ga-

nhou importância, o texto relaciona a centralidade polí-
tica do Rio de Janeiro no país aos governos de D. Pedro I 
e D. Pedro II e ao sucesso do café paulista no Segundo 
Reinado.   

Resposta correta: C 

66. O item A está falso, porque a alma, embora material,
sempre vai existir, sobretudo na forma de átomos, se-
gundo o Epicurismo. O item B está verdadeiro, porque é
essa paz de espírito, provocada pelos estímulos sensori-
ais externos, que dará ao homem a sua verdadeira felici-
dade. O item C está falso, porque não está restrita às sen-
sações. O item D está falso, porque a felicidade não está
na aquisição de recursos financeiros, segundo Epicuro. O
item E está falso, porque o Epicurismo não defende a
ideia de um destino.

Resposta correta: B

67. A figura mostra os raios solares incidindo de forma dife-
rente na superfície terrestre. Na figura, o Sol tem maior
incidência do hemisfério norte, marcando o solstício de
verão, que tem início em 21 de junho, período que marca 
o afélio, quando a Terra se encontra mais afastada do sol.

Resposta correta: D 

68. Somente a alternativa [D] está correta. O texto de D. Pe-
dro I faz referência à noite da agonia, quando o monarca
dissolveu a assembleia nacional constituinte porque es-
tava descontente com o projeto da mandioca caracteri-
zado pela xenofobia (no caso contra os portugueses) e
pelo liberalismo, uma vez que limitava o poder do rei. Em 
1824, foi outorgada a Constituição brasileira profunda-
mente centralizadora, dando amplo poder ao imperador
através do poder Moderador, Padroado, Beneplácito e a
nomeação dos presidentes de província. O Brasil tornou-
-se uma monarquia constitucional com uma fachada ab-
solutista.

Resposta correta: D 

69. O item A está falso, porque a ética estoica é um compro-
misso com a vida natural do ser humano. O item B está
falso, porque a ética estoica até repudia a visão tradicio-
nal de política, propondo uma vida humana em comuni-
dade. O item C está verdadeiro, porque a ética estoica,
assim como nas demais correntes helenísticas, o funda-
mento é exatamente a busca pela felicidade e esta esta-
ria na vida de acordo com a natureza. O item D está falso, 
porque o Estoicismo, por sua essência helenística, é ma-
terialista, e não metafísico. O item E está falso, porque o
fundamento da ética estoica está na associação entre
“lógica” e “física”.

Resposta correta: C
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70. Principais consequências em quatro pontos: fim da livre
circulação (será possível continuar viajando sem visto,
mas apenas para estadias curtas).
Vistos para trabalho: o Reino Unido implementará um
novo sistema baseado em pontos, e a União Europeia
aplicará as regras para países fora do bloco. Saída do
mercado comum: não haverá tarifas adicionais entre ex-
portações e importações, mas serão impostos controles
de segurança na alfândega que podem atrasar a troca
fluida de mercadorias.
Exceções: as considerações acima não se aplicam à Irlanda
do Norte ou a europeus e britânicos com residência oficial e 
regularizada no Reino Unido e na União Europeia.

Resposta correta: B

71. A Confederação do Equador (1824) eclodiu em razão do
autoritarismo de D. Pedro I, que, no ano anterior, fechou
a Assembleia Constituinte, prendeu os deputados que a
compunham e autorizou a escritura de uma Constituição
claramente absolutista para o país.

Resposta correta: C

72. Francisco de Oliveira percebe que a cordialidade que marca 
o pensamento de Sérgio Buarque pode ser notada no com-
portamento do personagem Bentinho. Em Dom Casmurro,
o personagem apresenta traços de hipocrisia e desrespeito
às regras objetivas. Tal situação é produto do patrimonia-
lismo e do predomínio de ações sociais afetivas.

Resposta correta: E 

73. Desde o Tratado de Maastricht (1992), também conhe-
cido como Tratado da União Europeia (TUE), acabou so-
mando à já existente integração econômica com uma
unificação política. O Tratado de Amsterdã (1997) veio
criar um "espaço de liberdade, segurança e justiça", e
conferiu ainda maiores garantias em matéria de direitos
fundamentais (Espaço Schengen).

Resposta correta: C

74. O Renascimento Cultural, um movimento cultural amplo,
surgiu no Norte da Itália, século XIV, foi um movimento
urbano, associado aos valores burgueses, caracterizado
pelo humanismo, antropocentrismo, racionalismo, empi-
rismo, hedonismo, individualismo e naturalismo.

Resposta correta: C

75. Casa-Grande e Senzala é uma obra etnográfica na me-
dida em que o autor promove uma descrição densa e em-
pírica daquilo que é observado a fim de fornecer dados
substanciais para uma análise mais profunda.

Resposta correta: C

76. É preciso entender que a concepção de espaço na histó-
ria é compreendida dentro da ideia de tempo histórico
que difere de tempo cronológico, sendo possível que es-
truturas de estilos arquitetônicos distintos existam em
um mesmo espaço físico.

Resposta correta: C

77. Apenas a partir do início da Reforma Protestante, que rom-
peu com a unidade da Igreja Católica e trouxe consigo, den-
tre outras coisas, a tradução e a possibilidade do livre exame 
da Bíblia, homens e mulheres puderam passar a ter um con-
tato direto com Deus, sem a necessidade de intermediação 
da Igreja Católica.

Resposta correta: A

78. Para os dois autores clássicos da sociologia alemã, Weber 
e Marx, uma sociedade de classes é aquela cuja definição 
da posição social dos indivíduos depende das relações de 
posse de bens.

Resposta correta: E

79. A questão aborda a expansão e o uso das imagens de sa-
télites, que possibilitam o fornecimento de informações
permitindo a análise das transformações ocorridas em
cada trecho da terra e investigações de fenômenos em
várias escalas.

Resposta correta: C

80. O texto de Shakespeare evidencia uma diferença na rela-
ção com a acumulação de capitais entre judeus e católi-
cos: os judeus preocupavam-se mais com tal acumulação
do que os católicos. Ao longo do tempo, os judeus esti-
veram muito mais ligados às práticas econômicas e mo-
netárias do que os católicos, a ponto de as instituições
bancárias serem uma invenção judia.

Resposta correta: E

81. A teoria de Parsons afirma que, no processo de socialização,
as regras são incorporadas pelos sujeitos, que passam a
aceitá-las e reproduzi-las socialmente. A teoria de Hobbes
aponta apenas os traços coercitivos da socialização.

Resposta correta: C

82. 

Resposta correta: D 
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83. Depois da modernização realizada por Marquês de Pom-
bal, 1750-1777, ministro do rei de Portugal José I, um
déspota esclarecido, dona Maria, conhecida como a
“louca”, assumiu adotando medidas contrárias àquelas
criadas por Pombal. O Alvará de 5 de janeiro de 1785 pro-
ibia o estabelecimento de manufaturas e indústrias no
Brasil e em todos os seus domínios ultramarinos. O obje-
tivo da medida era promover a “riqueza nacional” atra-
vés da agricultura. Vale dizer que esse Alvará foi revo-
gado em 1808 no contexto da abertura dos portos.

Resposta correta: C

84. O poder carismático se diferencia dos demais (tradicional 
e racional-legal) por ser motivado por ações sociais afeti-
vas, portanto, não envolve obrigatoriamente lógica nem
recorrência histórica.

Resposta correta: E

85. Setor automotivo: pretende impedir que indústrias
transfiram-se para locais com mão de obra mais barata
(cerca de 75% das peças de um carro serão fabricadas
nos EUA). Setor de laticínios: O Canadá concordou em di-
minuir as barreiras no setor de laticínios (assim, amplia-
-se o mercado de laticínios entre Canadá e Estados Uni-
dos).

Resposta correta: C 

86. A principal regra para participação eleitoral no Brasil, que 
vigorava desde 1824, era censitária. Uma renda anual mí-
nima era exigida tanto para candidatos quanto para elei-
tores.

Resposta correta: B

87. Para Merton, a anomia acontece quando os indivíduos se 
encontram em uma situação em que há um desequilíbrio 
entre o que a sociedade lhes exige e lhes dá, simultanea-
mente, a sociedade não oferece condições para que tais
anseios sejam satisfeitos.

Resposta correta: E

88. No Sudão, aconteceu uma guerra civil entre o norte (mu-
çulmano e arabizado) e o sul (cristão e animista) durante
décadas. Após um acordo de paz em 2005, foi realizado,
em 2011, um plebiscito em que a população do sul optou 
pela independência em relação ao norte. O Sudão do Sul
tem diversidade étnica, grande parte da população vive
em situação de extrema pobreza e trata-se de um impor-
tante exportador de petróleo, principalmente para na-
ções como a China.

Resposta correta: B

89. Somente a alternativa [A] está correta. Historicamente,
desde a antiguidade, o trabalho braçal foi desqualificado
e associado à escravidão e às camadas inferiores. Basta
observar que, na Grécia antiga, o tempo livre era associa- 
do à liberdade, cidadania e ao ócio criativo. No Brasil no
contexto colonial e imperial, também ocorreu uma des-
qualificação do trabalho pesado e braçal.

Resposta correta: A

90. Enquanto a sociologia de Durkheim ainda é bastante vin-
culada a uma tradição sociológica influenciada pelo posi-
tivismo, que compreende muitas confluências entre o
natural e o social, Robert Merton faz uso de elementos
mais weberianos que atentam para os aspectos contex-
tuais e particulares da sociedade.

Resposta correta: D

Pat/AC 


