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NOME DO CANDIDATO
N o RELATIVO
PRÉDIO
ASSINATURA DO CANDIDATO

N o DE INSCRIÇÃO

MODELO

N o DA SALA

LÍNGUA PORTUGUESA
Atenção:

As questões de números 1 e 2 referem-se a distintas passagens da matéria jornalística indicada a seguir, publicada em
serafina, revista da Folha de S. Paulo, em setembro de 2014.

Gabriela Longman − com fotos de Barbara Wagner − realizou entrevista com o artista pernambucano Paulo Bruscky, "que cria
com tudo que lhe cai na mão, de postais a xerox, e mantém há décadas uma coleção de 70 mil documentos, que contam parte da
história da arte no Brasil". Faz parte da entrevista o que se reproduz abaixo, A, B e C, imagens de obras seguidas de notas. Observeas com atenção.
A

Em "Artistas Limpos e Desinfetados" (1984), Paulo (à direita) aparece ao
lado do colaborador Daniel Santiago. Na "arte correio", oferece "artistas
prontos para Exposições, Salões, Bienais, Convenções, Debates, Acontecimentos, Performances, Cursos, Sessões de Tempestade Cerebral,
Eteceterarte".

C

C ÓPI
A CO N
F
ORI G OR ME
IN AL

B

Na performance "AlimentAção" (1978), Paulo
simula comer a própria carne com garfo e faca.

1.

A obra "Fogueira de Gelo" (1974) representa um flerte de Paulo com meios
mais tradicionais, como a escultura.

Considere as afirmações abaixo.

I. Obras citadas acima, como a B, por exemplo, evidenciam a irreverência do artista, que aborda a separação entre original
e cópia, entre arte e vida.

II. Na foto A, por exemplo, a disparidade entre a imagem visual e a verbal legitima que se atribua à obra um tom avaliador,
de julgamento negativo acerca da relação artista/sociedade.

III. Em C, o título da obra aproxima sentidos que, do ponto de vista lógico, seriam excludentes, mas que, poeticamente,
estabelecem aliança harmônica.

IV. A obra C e o texto verbal que a acompanha evidenciam o caráter precário da expressão do artista em formas tradicionais
como a escultura, o que confirma seu valor como artista experimental.
É correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
2

I e II.
II, III e IV.
III e IV.
I, II e III.
II e III.
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2.

A entrevista citada na questão anterior apresenta, também, o texto que segue, colocado pelo artista na sessão de classificados
de um jornal. A jornalista assinala que pessoas respondiam ora elogiando Paulo Bruscky, ora chamando-o de louco.
Vende-se o projeto de uma máquina de filmar sonhos, sonorizada, marca Bruscky. Assista a seus sonhos tomando o café da
manhã. CP 850-Recife-PE.

Sobre a composição acima transcrita, é correto afirmar:

3.

(A)

Abona a avaliação crítica de que Paulo Bruscky experimenta suportes e tipos de discursos de toda espécie em suas
criações artísticas.

(B)

Por receber respostas de natureza antagônica, o texto publicado deixa entrever a ambiguidade de sua redação no que se
refere a orientar o receptor da mensagem na interpretação pretendida pelo artista.

(C)

Concebida como "anúncio de jornal", revela organização equivocada, pois mescla a função referencial − Vende-se o
projeto de uma máquina de filmar − com a conativa, em que o locutor objetiva atuar sobre o comportamento do destinatário
− Assista a seus sonhos.

(D)

Descreve o projeto anunciado com precisão e linguagem concisa, propriedades do gênero jornalístico, de que o nome da
marca (que remete, subjetivamente, ao próprio anunciante) constitui o único desvio.

(E)

Contraria o formato do que se tem em classificados de jornal por tratar de um "projeto" de máquina, ainda que os demais
conteúdos do anúncio não fujam do que é previsível para esse tipo de texto.
o

Numa página intitulada PASSATEMPO, na revista Chico Bento (n 50), de Maurício de Sousa, tem-se a seguinte proposta:

É correto afirmar que essa atividade
(A)

requer o reconhecimento de relações entre palavras que são típicas da linguagem infantil, ainda que restritas ao universo
da escrita.

(B)

implica relacionar, por exemplo, "praia" e "calor", relação em que, como se tem entre "flor" e "rosa", a primeira palavra do
par tem sentido mais abrangente, que engloba o sentido da segunda palavra, incluindo-a, neste caso, na classe "flor".

(C)

irá relacionar, por exemplo, "corrida" e "vencedor", relação em que, como se tem entre "ovelha" e "mamífero", a segunda
palavra do par é que tem sentido mais abrangente, que engloba o sentido da primeira palavra, incluindo-a na classe
"mamífero".

(D)

requer o reconhecimento de palavras que se associam por remeterem ao mesmo domínio da realidade, critério de
agrupamento que acarreta a formação de três grupos distintos.

(E)

implica formar três conjuntos, em que, em cada par, uma das palavras exprime a conclusão lógica da ação designada pela
outra palavra.
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4.

Atente para a página abaixo transcrita (I), publicada numa das folhas iniciais de um livro.

(I)

Observação cuidadosa da totalidade das informações contidas em (I) permite, corretamente, o levantamento da seguinte
hipótese:
(A)

I detalha as informações apresentadas sobre o ABACATEIRO para indicar como é organizada a obra, possivelmente um
dicionário especializado em botânica.

(B)

I deve introduzir obra especializada em gramática, em que os diversos assuntos acerca da língua portuguesa são
apresentados sob entrada em negrito, como se dá no caso de um dicionário.

(C)

I pode fazer parte da apresentação de um dicionário ilustrado, constituindo explicação de como são estruturados os
distintos tipos de verbetes.

(D)

I deve introduzir dicionário destinado a estrangeiros que desejam conhecer melhor a língua portuguesa, o que justificaria a
presença de informações, por exemplo, sobre conjugações e pronúncia de palavras.

(E)

I pode constituir, como ocorre em dicionários, a lista completa das reduções adotadas na obra, que indica, por exemplo,
que v. t. corresponde a “verbo intransitivo”.

4
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Atenção:

Para responder às questões de números 5 e 6, considere o texto abaixo.
Plebiscito

A cena passa-se em 1890.
A família está toda reunida na sala de jantar.
O senhor Rodrigues palita os dentes, repimpado numa cadeira de balanço. Acabou de comer como um abade.
Dona Bernardina, sua esposa, está muito entretida a limpar a gaiola de um canário-belga.
Os pequenos são dous, um menino e uma menina. Ela distrai-se a olhar o canário. Ele, encostado à mesa, os pés cruzados, lê
com muita atenção uma das nossas folhas diárias.
Silêncio.
De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta:

− Papai, que é plebiscito?
O senhor Rodrigues fecha os olhos imediatamente para fingir que dorme.
O pequeno insiste:

− Papai?
Pausa:

− Papai?
Dona Bernardina intervém:

− Ó seu Rodrigues, Manduca está lhe chamando. Não durma depois do jantar que lhe faz mal.
O senhor Rodrigues não tem remédio senão abrir os olhos.

− Ora essa, rapaz! Então tu vais fazer 12 anos e não sabes ainda o que é plebiscito?
− Se soubesse não perguntava.
(AZEVEDO, Artur. In: Mar de histórias: antologia do conto mundial: caminhos cruzados, v. 6. Org. Aurélio Buarque de Holanda e Paulo Rónai,
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013. p. 199-200)

5.

6.

Afirma-se com correção sobre o acima apresentado:
(A)

A ambientação, que se limita à linha inicial, comprova que o texto foi escrito para ser representado, isto é, comprova que o
fragmento transcrito faz parte de uma peça teatral.

(B)

O leitor, nesse texto, em que não se tem acesso aos pensamentos das personagens, inteira-se das informações
exclusivamente por meio do diálogo entre elas.

(C)

A presença de alguém que conta uma história, nesse texto, está limitada à indicação das personagens, do cenário e da
época da ação, dados necessários à compreensão do que vem depois.

(D)

As falas das personagens são mediadas por intervenções que devem ser atribuídas a uma testemunha da cena, embora
essa personagem não manifeste intimidade com a família, de que é prova o tratamento distanciado notado em O senhor
Rodrigues, Dona Bernardina.

(E)

A frase De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta consiste na introdução do diálogo pela mesma voz que se faz
presente nas linhas iniciais do texto.

Considerados o texto transcrito acima e a norma-padrão escrita, é legítima a afirmação presente em:
(A)

A expressão não tem remédio, de uso informal, mereceu transposição para o registro formal, em correta adaptação da frase, em
"O senhor Rodrigues, por que não encara a bronca, abre os olhos".

(B)

O verbo "intervir" está empregado de modo apropriado no texto, assim como ocorre com seu emprego em "Se D. Bernardina não
intervisse, o senhor Rodrigues continuaria a fingir que dormia".

(C)

A palavra mal está empregada corretamente no texto, como também o está na frase "O mal desempenho do time decepcionou a
fiel torcida".

(D)

Está corretamente formulada a seguinte informação que o texto oferece: "D. Bernardina e a menina se entretém com o
canário-belga, uma a limpar a gaiola da ave, outra a observá-lo".

(E)

A frase Se soubesse não perguntava exemplifica o emprego do pretérito imperfeito do indicativo com valor de futuro do
pretérito, em frase que implica condicionalidade.
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7.

Em impresso que apresenta a agenda de julho de 2014, em projeto que busca incentivar a cultura, tem-se, entre outros, os
seguintes títulos:

I
MERGULHO NO ESCURO
O musicólogo e crítico de música Zuza Homem de Mello
toca e comenta faixas de CDs e LPs trazidos pela plateia. O
encontro conta com transmissão ao vivo pela internet, em
http:itaucultural.org.br

II
Teatro
DE VEZ EM QUARTA,
TEATRO
Três grandes espetáculos − um deles em pré-estreia − integram
a programação teatral de julho.
* REI LEAR
[...]
Quarta 2 quinta 3/ 20h
* 45 MINUTOS
Quarta 16/ 20h
* TRÍPTICO SAMUEL BECKETT
[...]
Quarta 30 / 20 h
Leitura atenta de I e II legitima quatro das cinco afirmações que seguem. A única INCORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Atenção:

Em I, o título explora similaridade sonora como recurso de atração do público, artifício bastante sugestivo, dada a natureza do
evento.
Os três grandes espetáculos oferecidos ao público, em julho, constituem o que, no texto publicitário II, se nomeia de
"Tríptico".
Considerada a expressão usual "de vez em quando", o título, em II, explora a ruptura de um hábito linguístico como meio de
atrair a atenção para o calendário cultural.
Em I, é possível que se atribua corretamente o título à prática do musicólogo e crítico durante o evento com a plateia, pois
no encontro ele estará, ao vivo, imergindo em matéria desconhecida.
Considerado certo que "estreia" designa "a primeira apresentação de um filme ou peça teatral", a expressão "pré-estreia" (II)
constituiria uma contradição entre os termos, já assimilada como lógica, dado o costume de haver apresentação antes da estreia
para convidados especiais, como críticos de arte e atores.
Para responder às questões de números 8 a 10, considere o texto abaixo.

Um antigo ditado popular diz que "quem tem amigos tem tudo" e a Ciência tem demonstrado que é a mais absoluta verdade. A
amizade permite encarar a vida com mais leveza, passar por cima de tabus e preconceitos, dividir experiências, rir das adversidades, ter
apoio mútuo e enfrentar problemas com mais segurança. Essa poderosa ferramenta, que causa impacto e torna melhor a vida de cada
indivíduo pode, segundo diversos estudos conduzidos pelo mundo, promover e beneficiar a saúde, ajudar a combater doenças, como a
depressão, reduzir o estresse e aumentar a expectativa de vida.
Realizada na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, uma dessas pesquisas revela que indivíduos que mantêm contatos
próximos com outras pessoas estão mais imunes a doenças, ao contrário de pessoas solitárias, que tendem a ser indefesas, não ter boas
noites de sono e sofrer mais com os problemas do dia a dia. Outra pesquisa norte-americana, desenvolvida em 2010 pela Universidade de
Brigham Young, em Utah, garante que estar na presença de amigos eleva em 50% a chance de viver mais. Para o professor doutor em
Psicobiologia Ricardo Monezi, pesquisador da Unidade de Medicina Comportamental da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), as
relações de amizade influenciam na qualidade de vida em diversas dimensões.
(ORTIZ, Fernanda. Amigos fazem bem à saúde, especial para a publicação Super Saudável, no 63, julho a setembro de 2014. p. 26)

8.

Compreende-se corretamente do texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6

A sabedoria fixada em fórmula linguística, geralmente de origem popular e resultante da tradição, pode ser de tal natureza que
coincida com conhecimento obtido por observação e pesquisa de fatos e fenômenos formulados metódica e racionalmente.
O ditado popular citado, embora em formulação curta, como é de regra, desvia-se da forma típica, pois não apresenta
paralelismo ou ritmo e rima preconizados, nem sintetiza um conceito a respeito da realidade.
Os argumentos que embasam as conclusões apresentadas no primeiro parágrafo da matéria sobre a importância da
amizade são pesquisas científicas e testemunho, apoiados todos nos dados estatísticos apresentados.
A defesa que se pretende fazer do ditado popular na matéria que aborda questões de saúde exigiu a presença de sólidos
argumentos científicos para confirmar o valor dos provérbios como condensação de uma regra social.
Matérias científicas devem seguir passos bem definidos, como na transcrita, que apresenta a proposta de valor
indiscutível, a análise da proposta, argumentos que a comprovam (pesquisas, principalmente de universidades
estrangeiras) e contestação antecipada a argumentos contrários à proposta.
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9.

10.

É correto afirmar que, no primeiro parágrafo,
(A)

a substituição do pretérito perfeito composto tem demonstrado pelo pretérito perfeito simples "demonstrou" não prejudica o
sentido original, pois nenhum traço de sentido sai prejudicado.

(B)

as formas passar e dividir são partes integrantes de locuções verbais.

(C)

a pontuação em Essa poderosa ferramenta, que causa impacto e torna melhor a vida de cada indivíduo pode, segundo
diversos estudos conduzidos pelo mundo, promover e beneficiar a saúde respeita a unidade sintática e semântica do
segmento.

(D)

o emprego simultâneo das formas verbais promover e beneficiar constitui pleonasmo a ser evitado, pois, no contexto, elas
expressam exatamente a mesma ideia.

(E)

o emprego do pronome Essa sinaliza que a poderosa ferramenta referida é a segurança.

No segundo parágrafo,
(A)

a frase indivíduos que mantêm contatos próximos com outras pessoas estão mais imunes a doenças não admite outra
compreensão que não seja "indivíduos que têm amigos estão mais imunes a doenças".

(B)

o segmento estão mais imunes a doenças equivale, do ponto de vista do sentido, a "são resistentes a todo tipo de
doenças".

(C)

é indicada porcentagem que, se estivesse na frase "50% dos candidatos apresentaram bom rendimento", estaria
adequadamente associada ao verbo no plural.

(D)

a sequência que tendem a ser indefesas, não ter boas noites de sono e sofrer mais com os problemas do dia a dia
apresenta incorreção, pois, nos dois segmentos finais, a regência do verbo "tender" não foi respeitada.

(E)

o verbo "garantir", em Outra pesquisa [...] garante que estar na presença de amigos eleva em 50% a chance de viver mais,
gera ruído na comunicação, pela evidente incompatibilidade que tem com a ideia de "chance".
ESPECÍFICAS

Atenção:

Para responder às questões de números 11 a 14, considere o texto abaixo.

Não se vá buscar altura literária nos primeiros documentos que tratam da terra recém-descoberta por Cabral: as informações
dizem respeito sobretudo ao pitoresco da fauna e da flora, bem como vislumbram as virtualidades econômicas de uma empreitada
colonizadora. Os interesses e os serviços da Igreja também se fariam sentir: os missionários jesuítas difundem a fé cristã e fundam a
primeira escola, abrindo caminho para a forte presença que teria a representação da Santa Sé junto ao poder colonial, à futura
Monarquia e mesmo à República.
(Carlos Santoro Nunes, inédito)

11.

Atente para estes segmentos:

I. Não é menos admirável outra planta, que nasce nos ramos de qualquer árvore e ali cresce, e dá um fruto grande e mui
doce chamado caragatá, e entre suas folhas se acha todo o verão água frigidíssima.

II. (...) e este nome Brasil se lhe ajuntou por respeito de um pau chamado desse nome, que dá uma tinta vermelha, estimado
por toda a Europa, que só desta província se leva para lá.

III. De William James a Voronoff. A transfiguração do Tabu em totem. Antropofagia.
Constitui exemplo da literatura de informação, produzida nos primeiros tempos da nossa colonização, o que está em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12.

I, II e III.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
II, apenas.

No período em que se deu a passagem da Monarquia à República, o desenvolvimento das ciências e o prestígio do Positivismo
acabaram por relativizar os valores religiosos, cuja representação cedeu lugar a notações realistas e relações de causa e efeito
entre meio social, condição biológica e comportamento. É o que se verifica sobretudo em romances como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O tronco do ipê e Til.
Helena e Iaiá Garcia.
O quinze e Usina.
Menino de engenho e Cacau.
O cortiço e Casa de pensão.
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13.

Os descobrimentos, que marcaram a expansão marítima
europeia, estão relacionados, entre outros fatores,
(A)

(B)

(C)

15.

à necessidade de buscarem rotas comerciais alternativas para a Ásia e as Índias, uma vez que o Extremo
Oriente vinha centralizando um comércio altamente
lucrativo ao dominar as rotas do Mediterrâneo.

(A)

escolástica, baseava-se no uso da argumentação
racional para comprovar a autoridade de textos religiosos como a Bíblia e a Torá.

ao avanço nas técnicas de navegação interoceânica,
em boa parte oriundo do contato entre árabes e
ibéricos durante a Idade Média.

(B)

aos estímulos dos déspotas esclarecidos à corrida
pela circunavegação da Terra, a fim de comprovar
as teses de Galileu e Giordano Bruno e desbancar a
credibilidade da Igreja e das antigas nobrezas.

epicurismo, pregava que o verdadeiro conhecimento
era empírico e advinha das experiências corpóreas,
devendo o homem buscar a sabedoria através da
curiosidade e do prazer.

(C)

enciclopedismo, defendia que todo o conhecimento
humano deveria ser cientifico e democratizado por
meio de livros fartamente ilustrados, acessíveis aos
pobres e analfabetos.

(D)

humanismo, valorizava a lógica dedutiva e a reflexão
intelectual livre, ainda que não negasse a existência
de Deus ou dos valores cristãos.

(E)

paganismo, propunha que o homem se libertasse da
fé em Deus e do conhecimento imposto pelas religiões, assumindo o racionalismo de Descartes como
orientação fundamental.

(D)

à tarefa catequética e expansionista da Igreja
católica, que priorizava a busca por terras isoladas
para o desterro de “impuros” como judeus, puritanos
e hereges.

(E)

à expansão do capitalismo, dada a urgência de
aquisição de matérias-primas baratas para os processos de industrialização em pleno curso.

_________________________________________________________

14.

Durante o Renascimento, uma concepção de conhecimento,
distinta dessa sugerida pelos estatutos da Universidade de
Yale, se desenvolveu dentro de novas instituições de ensino.
Tal concepção, denominada

A Companhia de Jesus exerceu importante papel na
colonização ibero-americana, sendo sua atuação
(A)

(B)

(C)

idealizada por Portugal e Espanha, que planejaram a
instalação de missões e colégios jesuíticos para por
em prática o processo de branqueamento e conversão do gentio.

_________________________________________________________

16.

regulada pelas instituições coloniais, uma vez que
nas colônias a Igreja era subordinada ao Estado, de
modo que as missões pagavam tributos às Coroas
portuguesa e espanhola, sendo impedidas de
praticar o comércio.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:

recompensada pela Igreja, que dotou a Companhia
de grande autonomia, a fim de que a subordinação
ao papado não atrapalhasse a execução de sua
tarefa evangelizadora, a ela transferindo consideráveis bens do Vaticano.

(D)

questionada pelas populações brancas e mestiças que
formaram as primeiras vilas, visto que as missões
impediam a escravidão dos índios e quaisquer outras
formas de trabalho compulsório.

(E)

rechaçada pelas metrópoles no século XVIII quando
a Companhia foi acusada de exercer um poder político
independente e instigar os índios a se rebelarem contra
as Coroas.

A arte do poeta clássico latino Virgílio era uma referência
importante, no Brasil, para um poeta como ......, que valorizava ...... .

(A)

Gregório de Matos − os contrastes entre o campo e a
cidade

(B)

Tomás Antônio Gonzaga − a natureza bucólica

(C)

Castro Alves − a ideologia do Absolutismo

(D)

Cláudio Manuel da Costa − os princípios do Naturalismo

(E)

Olavo Bilac − os excessos românticos

_________________________________________________________

_________________________________________________________

17.

Ao lado da exaltação nacionalista, ou mesmo indianista,
princípios cristãos nortearam a arte de alguns dos nossos
primeiros românticos, como nos casos

Para responder às questões de números 15 a 17,
considere o texto abaixo.

(A)

do romance Iracema, de José de Alencar, e de
poemas como os Hinos, de Gonçalves Dias.

Para ser admitido na universidade [segundo os estatutos da
Universidade de Yale, datado de 1745] era necessário ter
capacidade de ler e interpretar Virgílio e trechos em grego da
Bíblia, escrever em latim, saber aritmética e levar uma vida
‘inofensiva’. O candidato a pupilo deveria ser piedoso e seguir ‘as
regras do Verbo de Deus, lendo assiduamente as Sagradas
Escrituras, a fonte da luz e da verdade, atendendo, constantemente, a todos os deveres da religião tanto em público como em
segredo'.

(B)

do romance Ressurreição, de Machado de Assis, e
da sublimidade de O Ateneu, de Raul Pompeia.

(C)

do penoso clima de O cortiço, de Aluísio Azevedo, e
dos versos de Castro Alves em Os escravos.

(D)

da novela O alienista, de Machado de Assis, e das
páginas finais de Inocência, de Visconde de Taunay.

(E)

do romance Senhora, de José de Alencar, e das
narrativas inclusas em O cortiço, de Aluísio Azevedo.

Atenção:

(KARNAL, Leandro. (et al). História dos Estados Unidos, das
origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 2011. p. 48)
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Atenção:

20.

Para responder às questões de números 18 a 22,
considere o texto abaixo.

Segundo Gilberto Freyre, em Casa-Grande e Senzala o

O texto de Bernardo Ricupero refere-se ao poder do pater
familias na sociedade colonial brasileira. O conhecimento
histórico permite afirmar que, a estrutura e funcionamento
da família nessa sociedade,
(A)

demonstra a expressão de uma sociedade em que a
complexidade das relações sociais impediu a formação de uma elite patrimonialista.

(B)

identifica a constituição de grupos de famílias estáveis e restritos aos grandes proprietários de terras e
agregados.

(C)

expressa uma formação social em que a camada
dominante integra, ao mesmo tempo, traços aristocráticos e burgueses.

(D)

revela a reprodução do modelo de família nuclear
burguesa característico da organização portuguesa
nas aldeias.

(E)

retrata uma imitação de núcleos familiares europeus
em que predominavam a ociosidade, a cultura aristocrática e machista.

pater familias brasileiro, como seu similar da Antiguidade
Clássica, seria todo-poderoso; por outro lado, não buscaria a
vida ativa, mas, do mesmo modo que o indivíduo do capitalismo
moderno, a proteção de sua propriedade e da política é, de
certa forma, híbrida em relação a Aristóteles e a John Locke.
(RICUPERO, Bernardo. Sete lições sobre as interpreta-ções
do Brasil. São Paulo: Alameda, 2007. p. 87)

18.

A obra Casa-Grande & Senzala, do sociólogo Gilberto
Freyre, integrou uma preocupação nacional com a
caracterização de nossa sociedade. Nesse período, vários
romancistas dispuseram-se a tratar das diferentes realidades regionais do Brasil. É o que se nota, por exemplo,
num romance como ......, em que ...... testemunha
aspectos da vida social e econômica diretamente ligada
...... .

_________________________________________________________

21.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:
(A)

Angústia − Graciliano Ramos − à exploração do
ouro

(B)

O tempo e o vento − Érico Veríssimo − à indústria
da borracha

(C)

Banguê − José Lins do Rego − ao processamento
da cana-de-açúcar

(D)

Os sertões − Guimarães Rosa − à exploração do
ouro

(E)

Menino de engenho − Rachel de Queiroz − ao
processamento da cana-de-açúcar

Segundo Max Weber, a transferência do poder internacional
dos reinos ibéricos − Portugal e Espanha − para a Holanda e
a Inglaterra, ocorrida na passagem do século XVI para o
século XVII, deveu-se ao fato de estes países terem
(A)

expulsado, pela inquisição, a comunidade judaica
que possuía capital e impedia a criação de grupos
capazes de diversificar investimentos e criar novos
modos de produção.

(B)

adotado práticas econômicas que alimentavam o
poder do Estado, com concessão de monopólios,
protecionismo e privilégios a determinados grupos
que defendiam a livre concorrência.

(C)

restaurado o absolutismo, as suas políticas expansionistas e dissolvido os parlamentos controlados
por uma nobreza conservadora e ociosa que impedia a acumulação capitalista.

(D)

contestado a interferência do Estado na economia e
defendido a ideia de que era necessária a conciliação entre o capital e o trabalho para que a economia pudesse crescer nesses países.

(E)

aderido à Reforma Protestante onde a burguesia encontrou o respaldo ideológico-religioso que garantiu
a consolidação do capitalismo e acelerou o seu
desenvolvimento.

_________________________________________________________

19.

Na primeira fase do Modernismo, já abolida a escravidão,
a casa-grande e a senzala ainda repercutiam na memória
e na cultura do país. A força da sonoridade e o sentido
mesmo de palavras africanas chegaram a ser explorados
por poetas modernistas, como se vê no poema

I. “Macumba de Pai Zusé”, no livro Libertinagem, de
Manuel Bandeira.

II. “Exu comeu tarubá”, dos Poemas negros, de Jorge
de Lima.

_________________________________________________________

22.

Bernardo Ricupero, ao tratar do poder do pater familias
brasileiro, refere-se a John Locke. Este filósofo foi um dos
principais iniciadores do movimento ideológico iluminista e
teve como principal obra o Segundo tratado do governo
civil, em que
(A)

afirmava que a única esperança de garantir os
direitos de cada um é organizar uma sociedade civil
e ceder todos esses direitos à comunidade.

(B)

definia as bases da democracia liberal individualista,
que serviria de referência para a elaboração da
Constituição dos Estados Unidos de 1787.

(C)

firmava a ideia de governo como fruto de um contrato entre governantes e governados e que estimulou
movimentos de independência na América Latina.

(D)

defendia a liberdade essencial do homem natural,
que serviria de bandeira aos movimentos populares,
durante a Revolução Francesa de 1789.

(E)

condenava o mercantilismo por considerá-lo lesivo a
toda ordem social e defendia a livre concorrência
para se alcançar a harmonia e a justiça social.

III. “Miguilim”, do livro Sagarana, de João Guimarães
Rosa.
Atende ao enunciado o que está em
(A)

I e II, apenas.

(B)

I, II e III.

(C)

II e III, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

II, apenas.
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Atenção:

Para responder às questões de números 23 a 26,
considere o texto abaixo.

25.

O ensaio de Candido mostra-nos um interesse dos
brasileiros pela América hispânica muito maior do que o imaginado.

As relações entre o Brasil e seus vizinhos hispano-americanos, durante o Império, foram permeadas por conflitos na
região platina. O interesse do Brasil nessa região
(A)

resultou na Guerra da Cisplatina, por meio da qual o
Brasil anexou por um breve período parte dessa
região, que logo depois se tornaria um estado independente: a República Oriental do Uruguai.

(B)

acarretou investidas militares das tropas federais de
Dom Pedro II para assegurar a posse da Província
Cisplatina, região tomada por lutas separatistas e então
dominada por Bento Gonçalves e outros líderes da
Farroupilha.

(C)

manifestou-se fundamentalmente na Guerra do
Paraguai, conflito que teve como desenlace a vitória
brasileira e argentina contra o Paraguai e as tropas
orientais lideradas por José Artigas.

(D)

evidenciou-se na Guerra do Prata, quando o Brasil
buscou destituir, sem sucesso, o governo autoritário
de Rosas, que vinha dificultando o comércio de
charque com o Rio Grande do Sul.

(E)

correspondeu à necessidade de o governo brasileiro
controlar a navegação dos rios que compunham a
bacia do Prata, dado o intenso contrabando que
desviava riquezas brasileiras para o norte da
Argentina.

Efetivamente houve − confirma Candido − vários brasileiros preocupados com o tema das relações entre o Brasil e os países hispanoamericanos. E, se alguns desses autores, como Euclides da Cunha
e Eduardo Prado, opinavam que o melhor para o Brasil era afastarse da ‘anarquia das repúblicas vizinhas’, outros, como Manoel
Bonfim e o barão do Rio Branco (ministro plenipotenciário e das
Relações Exteriores do governo brasileiro, de 1902 a 1912),
buscaram soluções alternativas ao tradicional isolamento e ao
frequente ensimesmamento característico de brasileiros e hispanoamericanos.
(SERNA, Jorge Ruedas de la. (Org.) História e literatura:
homenagem a Antonio Candido. Campinas-SP: Ed. da
Unicamp; São Paulo-SP: Fundação Memorial da América
Latina/Imprensa Oficial do Estado, 2003. p.98-99)

23.

Uma das contribuições do crítico Antonio Candido para os
estudos literários está condensada na seguinte formulação:
(...) só podemos entender [a obra literária] fundindo texto e
contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em
que tanto o velho ponto de vista que a explicava pelos
fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção
de que a estrutura formal é independente, se combinam
como momentos necessários do processo interpretativo.

_________________________________________________________

O crítico entende que a interpretação mais consequente
de uma obra literária deve
(A)

sobrepor a importância do contexto histórico à forma
estética adotada.

(B)

fazer prevalecer a forma estética sobre a intenção
sociológica.

(C)

reconhecer a dialética entre os elementos formais e
os do contexto da obra.

(D)

sublinhar, na história social, a importância documental dos grandes textos de criação.

(E)

diluir as marcas do contexto no texto, para que o
valor literário se torne mais dialético.

26.

A proclamação das repúblicas nas ex-colônias hispanoamericanas, na América do Sul, ocorreu
(A)

concomitantemente às proclamações de independência, uma vez que, ao avaliarem o resultado de décadas
de Império no Brasil, as elites desses países decidiramse pelo regime republicano e democrático.

(B)

concentradamente nas primeiras décadas do século XIX, com forte atuação das elites criollas e a
circulação de projetos políticos visando a formação de
grandes confederações.

(C)

lentamente, efetivando-se décadas após a emancipação política em relação à Espanha, por meio de
processos internos de lutas sangrentas entre elites
monarquistas e liberais federalistas.

(D)

precocemente, uma vez que o exemplo norte–americano e os ideais da Revolução Francesa orientaram o
desencadear de processos revolucionários que resultaram na instituição de repúblicas nessa região, no
século XVIII.

(E)

naturalmente, considerando que as elites criollas,
totalmente avessas aos baluartes do poder espanhol,
apoiaram as reformas bourbônicas, declarando-se
republicanas e decididas a abolir as instituições
coloniais, como os cabildos e as Juntas governativas.

_________________________________________________________

24.

10

As convicções republicanas de Euclides da Cunha não
deixaram de sofrer um grande impacto quando esse
escritor veio a testemunhar, como
(A)

jornalista, o episódio da guerra de Canudos, central
na obra-prima que é Os sertões.

(B)

enviado especial, a guerra do Paraguai, em que
eram tão desiguais as forças em conflito.

(C)

político liberal, a deposição de D. Pedro II, que
levou o escritor ao tema de Triste fim de Policarpo
Quaresma.

(D)

militar, a intervenção federal no Estado do Ceará,
matéria do conjunto de artigos reunidos em Os
sertões.

(E)

emissário da Justiça Federal, os embates entre
poderosas famílias gaúchas, que viriam a ser o
centro do romance Triste fim de Policarpo
Quaresma.
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Atenção:

Para responder às questões de números 27 a 30,
considere o texto abaixo.

28.

Nordeste, terra de São Sol!

É correto afirmar que a figura do cangaceiro, a que os
versos de Jorge Lima faz referência,
(A)

teve destaque nas décadas de 1920 e 1930, quando a
autonomia dos Estados foi ampliada e o poder dos
coronéis se fortaleceu nas regiões mais pobres da
federação.

(B)

representou o elemento de articulação entre a “política
dos governadores” e o coronelismo nas décadas de
1900 e 1910, quando foi limitada a intervenção federal
nos Estados.

(C)

ameaçou o poder político dos grandes proprietários nas
décadas de 1920 e 1930, quando promoveu ataques
nas fazendas e colocou em risco a vida dos habitantes
no Nordeste.

(D)

foi considerado herói pelo povo nordestino nas décadas
de 1900 e 1910, quando passou a defender uma República socialista em oposição à República estabelecida
no país, em 1889.

(E)

reafirmou os valores do Brasil rural e patriarcal ao
justificar a tradicional dominação oligárquica das décadas de 1920 e 1930, quando os coronéis associaramse ao banditismo social.

Irmã enchente, vamos dar graças a Nosso Senhor,
que a minha madrasta Seca torrou seus anjinhos
para os comer. (...)
Terra de Deus! Terra da minha bisavó
que dançou uma valsa com D. Pedro II.
São Tomé passou por aqui?
Tranca a porta, gente, Cabeleira aí vem!
Sertão! Pedra Bonita!
Tragam uma virgem para D. Lampião!
(LIMA, Jorge de. Antologia poética. São Paulo:
Cosac Naify, 2014. p. 93)

27.

Considere também o texto abaixo.
(...) foi promulgada, em 1850, a Lei de Terras. A nova lei
reconhecia apenas a propriedade pela compra, ou seja, as
invasões e as doações públicas ficaram proibidas. As terras

_________________________________________________________

29.

já ocupadas deveriam ter sua propriedade regulamentada em

Nos versos transcritos, o poeta alagoano Jorge de Lima,
(A)

em conformidade com o ideário regionalista do
Modernismo de 22, exalta o civismo e a bravura da
gente nordestina.

(B)

explorando sua característica veia cômica, retoma
um tema caro à sátira de Gregório de Matos, de
quem também imita o estilo.

(C)

na contramão dos princípios modernistas, propõe
uma retomada do tom épico na recuperação dos
grandes feitos de nossa História.

(D)

impressionado com os escândalos da época, investe
contra os hábitos nefastos da cultura retrógrada
herdada dos antigos coronéis.

(E)

ressoando alguma influência do Modernismo de 22,
vale-se de dura ironia e provocadora paródia de
elementos da nossa realidade e da nossa história.

cartório. Nas regiões mais distantes dos centros urbanos, no
entanto, os posseiros, desinformados sobre a determinação
legal, acabaram perdendo as terras para os latifundiários,
que se dirigiam aos cartórios e registravam os lotes em seus
nomes (...).
(PETTA, Nicolina L. de & OJEDA, Eduardo A. B. História,
uma abordagem integrada. São Paulo: Moderna, 2003. p.
182)

O texto permite afirmar que a Lei promulgada no Segundo
Reinado, por D. Pedro II,
(A)

estimulou a produção agrícola, uma vez que, ao
associar terra livre ao trabalho livre, facilitava a
aquisição da pequena propriedade por ex-escravo e
imigrante dedicados a uma produção de subsistência.

_________________________________________________________

(B)

(C)

(D)

(E)

promoveu um grande impacto na estrutura agrária
brasileira, pois alterou as formas de produção agrícola
ao estabelecer que a terra deveria ser propriedade
unicamente de quem produz para a exportação.
reforçou a estrutura agrária brasileira fundada no
período colonial, que se caracterizava pela concentração das terras, pela improdutividade e pelo predomínio
da monocultura para a exportação.
promoveu o crescimento e a integração de um
mercado consumidor interno de produtos agrícolas,
na medida em que dificultou o acesso dos exescravos à propriedade de terras cultiváveis.
contribuiu para a superação da estrutura colonial
agrária brasileira, que se baseava na distribuição de
sesmarias e na concentração de terras produtivas
unicamente nas mãos de poucos proprietários.
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30.

Quanto a aspectos formais e expressivos dessa estrofe de
Jorge de Lima é correto afirmar:
(A)

nessa décima, os versos são soltos e as rimas
regulares e pobres.

(B)

a musicalidade e a regularidade métrica dos versos
reforçam seu tom lírico.

(C)

em sua maioria decassílabos, os versos se harmonizam em rimas toantes.

(D)

os versos livres constituem exemplo do registro solene e formal da linguagem.

(E)

os versos livres dão expressão a figuras várias,
como a personificação da Seca.
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Atenção:

Para responder às questões de números 31 a 34,
considere o texto abaixo.

33.

O maior avanço intelectual dos anos 1875-1914 foi o
desenvolvimento maciço da instrução e do autodidatismo populares
e o aumento do público leitor nesses estratos. (...) E o que as
massas recém-instruídas de leigos absorveram e aceitaram,
sobretudo se eram politicamente da esquerda democrática ou
socialista, foram as certezas racionais da ciência do século XIX,
inimiga da superstição e do privilégio, espírito que presidia a
instrução e o esclarecimento, prova e garantia do progresso e da
emancipação das classes menos favorecidas.

(A)
(B)
(C)
(D)

(HOBSBAWM, Eric J.. A Era dos Impérios 1875-1914. Trad.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 364)

31.

No texto A Era dos Impérios 1875-1914, Hobsbawm
refere-se às certezas racionais da ciência do século XIX.
Com base no conhecimento histórico, é correto afirmar
que, nesse período,
(A)

o chamado “Darwinismo Social” foi uma das molas
mestras de legitimação da conquista e exploração
da África e da Ásia, pelos países europeus.

(B)

a ação do “Tribunal da Inquisição”, ao promover
perseguição aos que questionassem seus dogmas,
contribuiu para a partilha dos continentes afro-asiático.

(C)

a denominada “Doutrina Monroe” corporificou
politicamente a expansão externa dos Estados Unidos,
essencial para o desenvolvimento capitalista do país.

(D)

o chamado “Socialismo Científico” definiu uma reforma
da sociedade que gerou uma nova ordem social ao
valorizar a espiritualidade e igualdade do homem.

(E)

a ideologia da “Missão Civilizadora”, que garantia ajuda
e proteção dos europeus às comunidades tribais, foi
importante na emancipação dos povos africanos.

(E)

Considere também o texto abaixo.
A partir da segunda metade do século XIX as ideias de
Augusto Comte permearam as mentalidades de muitos
mestres e estudantes militares, políticos, escritores (...).
Vários brasileiros adotaram, ou melhor, se converteram ao
positivismo (...). Tais influências estimularam movimentos de
caráter republicano e abolicionista, em oposição à monarquia
e ao escravismo dominante no Brasil. A Proclamação da
República (...) foi o resultado “natural” desse movimento.
(VALENTIM, Oséias Faustino. O Brasil e o Positivismo. Rio de
Janeiro: Publit, 2010. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/Positivismo)

O conhecimento histórico permite afirmar que os vários
brasileiros que adotaram as ideias da filosofia a que o
texto se refere defendiam
(A)

(B)
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a organização da sociedade em pequenos grupos sob
regime de autogestão, o que permitiria à comunidade
elaborar suas próprias normas de comportamento e a
eliminação do Estado.
o projeto republicano que tinha à frente profissionais
liberais e pequenos artesãos e propunha uma forma
de governo democrático que honrasse os princípios
da Revolução Francesa.

(C)

a aliança entre o Estado e a Igreja, uma vez que
ajudaria a evitar as convulsões sociais que as elites
tanto temiam e contribuiria para integrar o país no
universo republicano.

(D)

uma República ditatorial, centralizada e forte, cujo
poder deveria ser exercido pelos militares, os únicos
capazes de corrigir os vícios da organização política
e social do país.

(E)

a consolidação de uma república que possibilitasse a
descentralização política como forma de garantir a
ampliação do poder da classe média e do fortalecimento do operariado.

da literatura de cordel, amplamente difundida nos
centros urbanos do sul do país.
do teatro de rua, forma pela qual Machado de Assis
se deixou influenciar em suas peças.
dos salões literários, patrocinados por empresários e
frequentados pelos autores de vanguarda.
do romance de folhetim, divulgado em capítulos nos
periódicos mais importantes.
dos saraus literários, em que autores como Gonçalves
Dias e Olavo Bilac travavam duras polêmicas.

_________________________________________________________

34.

Em certa medida, a relação mais intensa com o público
leitor, no período de que trata o texto, levou alguns
escritores brasileiros a dialogar com seus leitores no
interior mesmo da narração ficcional. Esse expediente é
marcante, por exemplo,
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

nos romances machadianos da maturidade, como
Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom
Casmurro.
nas páginas abolicionistas que dão o tom à Lira dos
vinte anos, de Álvares de Azevedo.
nos capítulos que tomam a forma de manifestos
modernistas, como Os sertões e Macunaíma.
nos contos fantasiosos de Guimarães Rosa, sobretudo
os de Páginas recolhidas e Papéis avulsos.
nos poemas em prosa de José de Alencar, como em
Iracema e O guarani.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

32.

Por conta do aumento do público leitor, sobretudo na
segunda metade do século XIX, os escritores passaram a
contar com um novo veículo para a divulgação de sua
literatura, o que se comprova com a popularização

Atenção:

Para responder às questões de números 35 a 38,
considere o texto abaixo.

(...) pouco se tem falado do forte embate que houve
entre a geração surgida na década de 30 e os modernistas, e a
tendência dominante é ver o romance de 30 como um desdobramento do modernismo de 22, uma segunda fase da literatura
surgida na Semana de Arte Moderna.
(BUENO, Luís. Uma História do Romance de 30. São PauloSP: Edusp/Campinas-SP: Editora da Unicamp, 2006. p. 44)

35.

O fim da década de 20 é marcante para as economias dos
países latino-americanos que sofreram fortemente o
impacto da Quebra da Bolsa de Nova York. Esse episódio,
em 1929, ocorreu devido a vários fatores, dentre os quais
é correto citar
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

o aumento desproporcional do consumo em relação à
produção, no clima do way american of life, que
provocou um colapso na relação entre oferta e procura,
causando a falência do estado de bem-estar social.
o excesso de gastos e investimentos dos Estados
Unidos com a reconstrução da Europa no entreguerras, ação que desestabilizou sua balança
comercial, provocando a ruína de muitos bancos e
empresas que receberam calote de seus devedores.
o exagero de investimentos em ações, nesse país, por
parte de empresários e especuladores estrangeiros que
apostaram simultaneamente no dólar como moeda
forte e estável, fazendo implodir o mercado mundial de
ações.
a falência da política baseada no liberalismo econômico
e denominada new deal, que pregava a não interferência do Estado na economia e estimulava as
importações em ritmo acelerado.
o encalhe nas vendas das ações que foram disponibilizadas após uma expansão econômica sem controle,
acarretando queda abrupta de preços, falências,
interrupção de acordos econômicos internacionais e
desemprego em massa no país.
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36.

À chamada Revolução de 30 e ao governo implantado
nesse mesmo ano, no Brasil, ocorreram fortes reações em
nível nacional, dentre as quais pode-se destacar
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

a chamada Intentona Comunista, golpe militar
promovido por militantes e setores descontentes do
Exército, que buscou direcionar a revolução em
curso para um regime socialista, sem apoio da
Internacional Comunista.
a criação da Ação Integralista Brasileira, movimento
de oposição ao governo vigente que propunha seu
próprio modelo de revolução e a implantação de um
regime de inspiração fascista no país.
a Revolução Constitucionalista de 1932, guerra civil
que representou uma resposta de São Paulo à perda
de poder político de sua oligarquia e às intervenções
do governo federal nos assuntos locais.

Atenção: Para responder às questões de números 39 a 42,
considere o texto abaixo.
Brasília é bela? É. No meio da planície, delicada e
sensível, leve, projetada no futuro, Brasília revela-se como uma
miragem: incompleta, embrionária, metade cidadela, metade
alga, anêmona, ela parece pulsar − tem-se a impressão de que
se pode estender a mão e colhê-la, fruto delicado, flor brasileira
(...), elegante e inteligente abrigo do homem.
(ABRAMO, Claudio. “Brasília, flor e bomba”. (1959) In: CALDEIRA,
Jorge (Org). Brasil. A História contada por quem viu. São Paulo:
Mameluco, 2008. p. 545)

39.

o Manifesto dos Mineiros, documento produzido por
grupos liberais organizados em Minas Gerais, em
torno da Aliança Liberal, que defendia maior influência política da oligarquia desse Estado no governo
federal.

A cidade de Brasília ainda em construção é o cenário de
um dos contos de Guimarães Rosa, tal como se vê no
seguinte fragmento:
Esta é a estória. Ia um menino, com os Tios, passar dias
no lugar onde se construía a grande cidade. (...) A Mãe e
o Pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A Tia e o Tio tomavam

o Plano Cohen, ação articulada pela Aliança Nacional Libertadora com a intenção de refrear o autoritarismo do governo instituído, reivindicando o fim
dos interventores e a imediata aprovação de uma
constituição democrática.

conta dele, justinhamente (...) Mesmo o afivelarem-lhe o
cinto de segurança virava forte afago, de proteção, e logo
novo senso de esperança: ao não-sabido, ao mais. Assim

_________________________________________________________

um crescer e desconter-se − certo como o ato de respirar

37.

− o de fugir para o espaço em branco.

Graciliano Ramos, um romancista de 30, jamais se considerou um escritor cujas convicções se prendessem ao
estilo e visão de mundo dos modernistas de 22. De fato, o
autor de Vidas secas NÃO se preocupou
(A)

com os temas sociais, em desatenção aos pobres e
humilhados.

(B)

com formas de romance experimental como as já
exploradas por Oswald de Andrade.

(C)

em relacionar a ação de seus romances a questões
fundiárias ou climáticas.

(D)

em tematizar a dificuldade com as palavras e as
expressões dos sentimentos.

(E)

em denunciar a exploração do trabalho e os costumes autoritários da nossa sociedade.

Nesse conto, Guimarães Rosa
(A)

explora o universo habitual de sua ficção, mas
inovando-a ao tomar uma criança como protagonista.

(B)

abandona seu estilo mais pessoal, lançando-se aos
experimentos da vanguarda concretista.

(C)

reafirma sua confiança no progresso tecnológico e
civilizatório, pedra de toque de sua ficção madura.

(D)

vale-se de um espaço pouco presente em sua obra,
mas mantendo-se fiel ao estilo que o consagrou.

(E)

mostra a influência que sofreu, em seu estilo, dos
grandes regionalistas do século XVIII.

__________________________________________________________________________________________________________________

38.

A Semana de Arte Moderna, evento realizado em 1922,
teve como uma de suas motivações iniciais a exposição de ......, que entusiasmou um dos mentores modernistas, ......, mas provocou um artigo crítico extremamente
ácido de ...... .

40.

Brasília tornou-se símbolo de uma arquitetura moderna e
arrojada, correspondendo a uma tendência de renovação e
experimentação das artes ao longo da década de 50. Na
poesia, exemplificam essa tendência
(A)

a exploração das formas fixas, por Vinícius de Moraes,
e a criação do poema em prosa, por Ferreira Gullar.

(B)

o alto nível estético alcançado pela obra lírica de Mário
de Andrade e a plataforma poética que adveio da
geração de 45.

(C)

os versos pessimistas de Augusto dos Anjos e o engajamento radicalmente político de Carlos Drummond de
Andrade.

(D)

a veia satírica e impiedosa de Oswald de Andrade e os
primeiros arroubos de vanguarda de Manuel Bandeira.

(E)

a maturação alcançada pela obra poética de João
Cabral de Melo Neto e o radicalismo da poesia
concreta.

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima:
(A)

pinturas de Tarsila do Amaral − Monteiro Lobato −
Menotti del Picchia

(B)

esculturas de Oscar Niemeyer − Oswald de Andrade
− Cecília Meireles

(C)

quadros de Anita Malfatti − Mário de Andrade −
Monteiro Lobato

(D)

esculturas de Victor Brecheret − Euclides da Cunha
− Olavo Bilac

(E)

telas de Cândido Portinari − Cassiano Ricardo −
Menotti del Picchia
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41.

A construção de Brasília, durante o governo de Juscelino
Kubitschek, se tornou símbolo e poderosa propaganda de
seu programa desenvolvimentista conhecido como
(A)

Reformas de Base, que tinha entre seus propósitos
promover o desenvolvimento do centro e do nordeste
do Brasil, por meio de estímulos à urbanização, à
indústria nacional (indústrias de base) e à migração de
trabalhadores braçais para regiões ricas em recursos
naturais, como o planalto central.

(B)

Plano de Metas, que visava diminuir o atraso econômico do país valendo-se de várias estratégias, como os
grandes investimentos públicos em infraestrutura e o
incentivo à implantação de multinacionais em território
brasileiro, com créditos subsidiados.

(C)

Plano SALTE, que projetou, para as regiões mais
carentes do país, um grande salto de crescimento por
meio da mudança da capital federal e da criação de
malhas rodoviárias que cruzassem o país, interligando
parques industriais e zonas francas de comércio.

(D)

(E)

Atenção:

Para responder às questões de números 43 a 45,
considere o texto abaixo.

Após escrever Vidas secas nos meses seguintes à sua
saída da cadeia, ao tempo do Estado Novo, Graciliano Ramos
aparentemente se afastou da forma romance. Dedicou-se a
compor livros de recordações em dois intervalos de sete anos:
Infância e Memórias do cárcere. Numa carta ao filho Júnio, de
1938, se diz expectante quanto à história dos sertanejos que
então publicara e então confidencia: “E enquanto esperamos
vivemos chocando um projeto vago a respeito dum romance
que vá da favela ao arranha-céu onde os tubarões da indústria
digerem o país, e entre o morro e o escritório − a livraria, o
jornal, a pensão do Catete, o cinema, o teatro, o mangue e o
café da Cinelândia. Enfim tudo indeciso, provavelmente não
será escrito o livro”.
(GIMENEZ, Erwin Torralbo. Um capítulo inédito de Graciliano
Ramos – a liberdade incompleta de J. Carmo Gomes. Revista
Estudos Avançados 79, São Paulo, 2013. p. 259)

43.

Milagre Brasileiro, que ambicionava para o Brasil, a
superação do atraso econômico através da política de
substituição das importações, bem como grande
incentivo fiscal à instalação de indústrias de bens de
consumo duráveis, como a automobilística.

De acordo com o texto acima, Graciliano Ramos, em carta
ao filho Júnio,
(A)

(B)

50 anos em 5, que buscou solucionar a grande desigualdade regional no país e criou institutos como o
IBGE para analisar o problema de desenvolvimento e
povoamento de regiões brasileiras de baixa densidade
demográfica e produtividade industrial, caso exemplificado pelo Centro-Oeste.

(C)
(D)
(E)

anuncia o projeto de escrever São Bernardo, ao
mesmo tempo em que se dedica a crônicas de
jornal.
afirma o interesse em prosseguir suas memórias,
quando também se dedicará a estudos políticos.
refere-se ao romance Vidas Secas, confessando
depois seu interesse num projeto de ficção urbana.
demonstra nostalgia de seu tempo como prefeito e
anuncia planos para uma história de retirantes.
alude à sua novela romântica Angústia, decidido
agora a se aventurar numa ficção mais realista.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

42.

Também admirada internacionalmente por seu planejamento urbano e seu caráter pulsante, a capital francesa,
no século XIX, foi palco da Comuna de Paris. Essa experiência histórica se tornou um marco da história do
movimento operário pois
(A)

(B)

o novo governo, composto por revolucionários de
várias partes do mundo, resistiu muitos meses e
conseguiu realizar a desapropriação das fábricas, a
reforma agrária, além de decretar leis de grande
apelo popular como a gratuidade de todos os serviços e o fim da pena de morte.

(C)

o poder estabelecido pelos trabalhadores, apesar de
atender a fortes demandas populares, não obteve
apoio de outras regiões, e seu triste desfecho (fuzilamento em massa), motivou os socialistas a pensarem
em formas de aprimoramento das ações e da
organização do movimento operário.

(D)

(E)

14

os trabalhadores humildes, ao tomarem pela primeira
vez o poder na Europa, decretaram que Paris seria
independente da França e instalaram um governo
comunista inédito, com apoio da União Soviética e dos
partidos comunistas europeus.

a deposição da monarquia, personificada em Napoleão III, jamais havia ocorrido pela ação de trabalhadores fabris que, uma vez no poder, decidiram
que sua república comunista garantiria todas as
liberdades individuais, além de oferecer asilo a
revolucionários e perseguidos do mundo todo.
a gestão dos líderes revolucionários não foi bemsucedida por falta de participação efetiva dos trabalhadores que não se motivaram a resistir à rápida
contraofensiva das tropas militares, concentradas em
Versalhes, que atacaram a capital e efetuaram um
grande massacre popular.

44.

Uma ficção ligada ao cotidiano da grande cidade, onde se
desenvolvem histórias de opressores e gente oprimida,
será explorada com muito talento nas páginas ásperas ou
mesmo violentas de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

João Ubaldo Ribeiro e Ferreira Gullar.
Fernando Gabeira e Adélia Prado.
Cecília Meireles e Raduan Nassar.
Dalton Trevisan e João Antônio.
Rubem Fonseca e Augusto de Campos.

_________________________________________________________

45.

No bairro do Catete se localiza o Palácio que foi sede do
governo presidencial desde a República até 1960, além de
cenário do suicídio de Getúlio Vagas, presidente em
exercício no período mencionado no texto de Erwin
Gimenez. A carta-testamento deixada por esse presidente
traduzia um gesto político
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

que espelhava a grave crise experimentada por seu
governo, ampliada pela forte oposição de setores
diversos, como o Congresso, a UDN, e parte das
Forças Armadas.
de protesto radical à deposição de seu governo,
finda a II Guerra Mundial, por razões relacionadas
aos vínculos políticos e econômicos estabelecidos,
de início, com o Eixo.
que pôs fim ao Estado Novo, sucumbindo às
pressões populares que exigiam a descentralização,
a redemocratização e a abertura econômica do país
para dirimir a recessão.
de claro viés populista, uma vez que o presidente,
mesmo acuado politicamente, apelava para a comoção
pública a fim de fortalecer seu partido (PTB) e seu
sucessor, João Goulart.
que buscava mudar os rumos da política brasileira,
denunciando o grau de influência exercida pelos
Estados Unidos e a elevada corrupção que impedia
a governabilidade do país.
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Atenção:

48.

Para responder às questões de números 46 a 50,
considere o texto abaixo.

Na década de 1960, a utopia que ganhava corações e

Para se compreender historicamente a eclosão da revolução
de 1959 em Cuba, é preciso levar em conta
(A)

as consequências da Crise dos Mísseis, episódio da
Guerra Fria que deixou clara a ingerência dos
Estados Unidos no território cubano e suas intenções de invasão militar.

(B)

o governo ditatorial de Porfírio Díaz, coronel que
havia assumido a presidência por meio de um golpe
de Estado e favorecia os interesses econômicos
norte-americanos.

(C)

as implicações da Emenda Platt, emenda que alterou a
constituição do país durante o governo de Gerardo
Machado, tornando Cuba um protetorado dos Estados
Unidos com base militar em Guantánamo.

(D)

o processo de independência que ocorreu por meio de
guerras sangrentas, movidas por forte nacionalismo
cubano, a despeito de sua derrota para os mariners
norte-americanos, então aliados à Espanha.

(E)

o desenlace da Guerra hispano-americana, que representou o início de um prolongado período de
interferências dos Estados Unidos na Ilha, em nível
político, militar e econômico.

mentes era a revolução (não a democracia ou a cidadania, como
seria anos depois), tanto que o próprio movimento de 1964
designou-se como revolução. As propostas de revolução política, e
também econômica, cultural, pessoal, enfim, em todos os sentidos
e com os significados mais variados, marcaram profundamente o
debate político e estético, especialmente entre 1964 e 1968.
Enquanto alguns inspiravam-se na revolução cubana ou chinesa,
outros mantinham-se fiéis ao modelo soviético, enquanto terceiros
faziam a antropofagia do maio francês, do movimento hippie, da
contracultura, propondo uma transformação que passaria pela
revolução nos costumes.
(RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro. Rio de
Janeiro: Record, 2000. p. 44)

46.

_________________________________________________________

49.

No início da década de 60, movimentos de vanguarda,
como os da Poesia Concreta e Poesia Praxis, buscaram
firmar suas plataformas estéticas. Como costuma ocorrer
com a arte vanguardista, esses movimentos

(A)

A formulação de uma nova constituição instituindo a
censura nesse mesmo ano e o uso da propaganda
ufanista da Doutrina de Segurança Nacional.
O fortalecimento do poder executivo por meio de
atos institucionais e a manutenção de eleições para
cargos legislativos.

(A)

retomaram princípios clássicos da literatura para
submetê-los a alguma revisão.

(B)

(B)

radicalizaram procedimentos formais, o que implicava a eliminação dos precedentes.

(C)

A vigência de um sistema bipartidário e a oposição
da Frente Ampla, formada em 1979, que catalisou
todas as forças de oposição.

(C)

foram ao encontro do gosto popular, razão pela qual
se alimentaram da oralidade e da gíria.

(D)

(D)

declararam-se eminentemente políticos, passando a
se comprometer com linhas partidárias.

A tolerância às manifestações artísticas de oposição
a despeito da repressão pública à militância de
esquerda por meio de ‘esquadrões da morte’ e do
uso da tortura.

(E)

O crescimento ascendente do consumo da classe
média, até o final do regime, e o emprego de uma
política econômica nacionalista.

(E)

relativizaram a importância da pesquisa formal na
literatura, privilegiando o conteúdo.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

47.

São características marcantes do regime militar brasileiro
instituído em 1964:

Entre os autores que, durante o período do regime militar,
insurgiram-se contra a ditadura, escrevendo obras marcadas pela resistência à opressão social e política, destacam-se estes nomes, seguidos da marca que conferiram à
sua produção literária:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

50.

O modelo soviético entrou em agudo declínio com a crise
política e econômica nos anos 1980. Dentre as medidas
tomadas pelo governo de Mikhail Gorbatchev, para minimizar
a grave situação vivida pelo país, está
(A)

a Perestroika, reforma ampla que visava reorganizar
o sistema produtivo, injetando recursos do Estado na
Indústria para acelerar o crescimento econômico e
protegendo o mercado nacional da avassaladora
concorrência externa.
a Glasnost, política que pretendia garantir a liberdade de expressão e outras liberdades civis, a fim de
aumentar a participação dos cidadãos na política e
retomar sua confiança no governo.
o desmembramento da URSS, a fim de assegurar a
autonomia dos países do Leste Europeu que há
décadas reivindicavam sua independência e com os
quais a Rússia necessitava manter boas relações.

Mário de Andrade e Oswald de Andrade − crítica à
censura imposta pelo Estado Novo.

(B)

Jorge Amado e Clarice Lispector − teatro engajado,
em que se representam cenas de violenta repressão.

(C)

João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa −
crônicas jornalísticas permeadas de alegorias sobre
o sistema de governo.

(D)

a substituição da URSS pelo bloco denominado Comunidade dos Estados Independentes − CEI, solução
encontrada para fazer frente à formação da União
Europeia e ao fortalecimento do euro.

(E)

a NEP − Nova Política Econômica, estratégia emergencial que estimulou parcialmente o capitalismo no
país, concedendo liberdade para pequenos comerciantes, agricultores e empresários fazerem suas
transações a fim de reaquecer a economia.

Ferreira Gullar e Antonio Callado − obras engajadas
numa visão crítica da realidade nacional.
Dalton Trevisan e Rubem Fonseca − convocação da
linguagem lírica para expressar o drama íntimo dos
militantes de esquerda.

PUCCAMP-14-Direito

15

