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Quando se fala em circo, hoje em dia, pode-se
pensar tanto no sofisticado Cirque du Soleil, em que se
mesclam habilidades pessoais com efeitos de
digitalização, como no heroico cirquinho que perambula
pelo interior do país, com sua lona furada e o elenco
reduzido a uma única família. Do salto mortal na praça
pública às acrobacias com direito a efeitos de raio laser,
muita história correu.
Antes de haver o circo tal como o conhecemos −
espaço que congrega artistas e números variados − já
havia acrobatas, contorcionistas, equilibristas. Há
registros em pintura dessas práticas artísticas desde a
China de cinco mil anos atrás. Muitas delas eram
exercícios de guerreiros; com o tempo, passaram a se
sofisticar e a ganhar beleza e harmonia em exibições
públicas. Nas pirâmides do Egito existem pinturas de
malabaristas; na Índia, números de contorção e saltos
fazem parte de milenares espetáculos sagrados. Entre
os gregos, os sátiros faziam o povo rir, atualizando a
linhagem dos palhaços. No Império Romano, teve
grande fama o Circus Maximus, com capacidade para
150.000 pessoas. Suas atrações principais: corridas de
carruagens, lutas de gladiadores, engolidores de fogo,
apresentação de animais ferozes. Destruído por um
grande incêndio, deu lugar ao Coliseu, cujas ruínas
seguem sendo a grande atração na Roma dos turistas.
No início da era medieval, com o fim do império dos
Césares, artistas populares passaram a improvisar apresentações em praças públicas, feiras e largos de igreja:
nasciam assim as famílias dos saltimbancos, que
viajavam de cidade em cidade para apresentar números
cômicos, pirofagia, dança e teatro. É a origem do circo
moderno, que só em 1768, na Inglaterra, tomou a forma
que hoje todos reconhecemos. Inicialmente a atração
central eram números equestres, que passaram a se
alternar com o desempenho dos palhaços, dos
acrobatas, dos malabaristas, dos trapezistas. Monteiro
Lobato, em sua literatura infantil, ainda se refere,
genericamente, a “circo de cavalinhos”. O sucesso do
modelo inglês foi tão grande que essa forma de circo se
espalhou pelos quatro cantos do planeta.
O circo brasileiro tropicalizou algumas atrações: o
palhaço brasileiro fala muito, ao contrário do europeu,
que é sobretudo um mímico. Além disso, é malicioso,
cultiva um humor picante e valoriza a malandragem
(esta já foi apontada como característica nacional em
mais de uma obra literária). Se os europeus apreciam a
habilidade dos artistas, os brasileiros sentem-se atraídos pelos números mais perigosos.
Ao longo de sua história, o circo foi incorporando
influências e recursos de outras artes. A dança, o teatro,
as técnicas do cinema e da TV, a digitalização, tudo
passa a constituir atração num espetáculo cuja tônica é
sempre a variedade. Boa parte da magia dos circos está
na exploração dos limites humanos da força muscular,
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da destreza dos membros, do equilíbrio: o risco do
fracasso iminente é o tempero da exibição. Os mágicos
valem-se da ilusão de ótica ou de algum expediente da
química para estimular a fantasia do público. Os trapezistas desenham no alto uma coreografia geométrica e
harmônica, provocando sustos e admiração. Muito
estimados pelo público, os números com animais são
fascinantes, mas há quem lembre o sacrifício que
representam para um leão, para um elefante ou para um
cachorrinho as incontáveis horas de adestramento − a
que não faltam a coerção e o castigo físico, entremeados com as “recompensas” de um torrão de açúcar
ou um bolinho de carne.
Os modernistas da semana de 22, entre eles Mário
de Andrade, estimavam o caminho popular e a
descontração das artes circenses. O poeta Jorge de
Lima escreveu um belo poema − “O grande circo
místico” −, no qual Edu Lobo e Chico Buarque se
basearam para compor a peça musical que tanto
sucesso fez. É que o circo dá ensejo ao
estabelecimento de um sem-número de tipos e
personagens: a lírica bailarina, o gigante feroz, o
administrador prepotente... Luzes, cores e músicas
entram para sublinhar a força de cada número: o
canhão de luz projeta-se no tríplice salto mortal nos
trapézios, o repicar da percussão anuncia um momento
culminante, os metais desafinados da bandinha acompanham as estripulias dos palhaços. Ou, no caso de um
Cirque du Soleil, uma valsa de Strauss pode ser
dançada por um casal suspenso no ar. É provável que a
concorrência do cinema tenha obrigado as artes
circenses a se inspirarem em Hollywood: há uma
famosa cena de um filme de Fred Astaire em que esse
grande bailarino dança nas paredes e no teto de uma
sala.
No fundo de tudo isso, há o nosso fascínio pela
força do imprevisível e pelas habilidades excepcionais.
Para além do cotidiano, onde tudo parece estar em seu
lugar, seduz-nos o talento excepcional, o que ocorre,
aliás, com todas as artes. Os coelhos e os pombos que
saem da cartola são de verdade, mas fazem parte de
um truque. A água que se transforma em flores não é
um fenômeno da química, certamente, embora o seja a
combustão fosfórica do que parecia ser uma espada de
ouro. A graça está em desafiar a lei da gravidade,
subverter a fisiologia humana, questionar os limites da
física. Ou, nos pequenos dramas e comédias que os
circos populares costumavam encenar, misturar o riso e
a paixão, satirizar o trágico, bombardear o poderoso,
ridicularizar o ditador (quem não se lembra, no cinema,
de Chaplin circense encarnando um Hitler que fica
chutando a bola de um globo terrestre?). Parece que os
pequenos circos interioranos, enfrentando sem recursos
a concorrência das mídias eletrônicas que nos prendem
aos monitores, estão com os dias contados. Representam esses sobreviventes a resistência heroica dos
que ainda acreditam que as pessoas de carne e osso,
em cena, exibindo suas habilidades num ato de
presença, são em si mesmas uma atração essencial.
(Salvador Correia, inédito)
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1.

Nesse texto, o autor
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

3.

narra a muita história que correu desde a forma
original do circo até a atual, avaliando os méritos dos
diferentes tipos que surgiram e atribuindo maior
valor àqueles em que a sofisticação artística está
presente.
assinala que registros em pinturas na China e no
Egito são evidências de que as práticas artísticas
vistas nos circos contemporâneos simulam o apuro
alcançado pelas artes marciais e pelos espetáculos
sagrados mais antigos.
atribui à decadência do império dos Césares a
degradação que os circos conheceram na era
medieval, associando esse rebaixamento tanto ao
fato de os artistas serem de origem popular, quanto
ao fato de improvisarem nas encenações.
critica o humor picante e a malandragem típica do
palhaço que se apresenta em circos brasileiros, traços
de composição que inibem a expressão do pensamento por meio de gestos, expressões corporais e fisionômicas, prática em que os europeus se destacam.

4.

acompanha a trajetória do circo, registrando o seu
fascínio; é possível entender que esse fascínio é sugerido pela expressão "acompanhar o circo", que
pode designar a correria eufórica da garotada atrás
dos caminhões que anunciam sua chegada ou partida, cena comum em localidades interioranas.

Inicialmente a atração central eram números equestres,
que passaram a se alternar com o desempenho dos
palhaços, dos acrobatas, dos malabaristas, dos trapezistas. Monteiro Lobato, em sua literatura infantil, ainda se
refere, genericamente, a “circo de cavalinhos”.
É afirmação correta sobre o que se tem no trecho acima,
considerado em seu contexto:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O emprego de eram, no plural, é obrigatório, pois a
concordância "a atração central era números
equestres" não é aceita pela norma-padrão escrita.
Na sequência o desempenho dos palhaços, dos
acrobatas, dos malabaristas, dos trapezistas, o
emprego da última vírgula, em lugar da obrigatória
conjunção e, não se justifica; se essa vírgula
trouxesse alguma nuance de sentido para a frase,
seu emprego seria adequado, mas isso não ocorre.
O segmento em sua literatura infantil, de natureza
explicativa do termo anterior, exerce na frase a
função de aposto.
O sentido que a expressão ainda se refere adquire
na situação em que está empregada mostra que o
advérbio ainda indica uma inclusão, como se a
forma fosse "também Monteiro Lobato [...] se refere".
A presença da palavra genericamente indica que a
expressão "circo de cavalinhos", referida por
Monteiro Lobato, não remetia obrigatoriamente a
circos que tinham como atração central números
equestres.
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(A)

Destruído por um grande incêndio, deu lugar ao
Coliseu, cujas ruínas seguem sendo a grande
atração na Roma dos turistas.

(B)

nasciam assim as famílias dos saltimbancos, que
viajavam de cidade em cidade para apresentar
números cômicos, pirofagia, dança e teatro.

(C)

É a origem do circo moderno, que só em 1768, na
Inglaterra, tomou a forma que hoje todos reconhecemos.

(D)

Se os europeus apreciam a habilidade dos artistas,
os brasileiros sentem-se atraídos pelos números
mais perigosos.

(E)

A dança, o teatro, as técnicas do cinema e da TV, a
digitalização, tudo passa a constituir atração num
espetáculo cuja tônica é sempre a variedade.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2.

Certas expressões, ao restringirem o sentido de uma
palavra ou de outra expressão, limitam a extensão do
conteúdo da frase de que fazem parte. Nas frases abaixo,
o elemento destacado que produz essa restrição é:

O segmento do texto que está traduzido de maneira a não
prejudicar o sentido original é:
(A)

passaram a se alternar com o desempenho dos palhaços / começaram a sofrer mutações por influência
da apresentação dos palhaços.

(B)

O circo brasileiro tropicalizou algumas atrações / O
circo brasileiro aperfeiçoou certas formas de entretenimento.

(C)

espetáculo cuja tônica é sempre a variedade / espetáculo que prioriza sempre a variedade.

(D)

o risco do fracasso iminente / o risco da falha insuperável.

(E)

é o tempero da exibição / é o componente moderador do espetáculo.

_________________________________________________________

5.

Na língua portuguesa, a palavra circo é empregada em
várias acepções e faz parte de algumas locuções. Com
apoio nas informações que o texto oferece e no contexto
de cada frase que segue, assinale a alternativa que está
acompanhada de comentário INACEITÁVEL sobre o
emprego do segmento destacado.
(A)

No tumulto da negociação, notou-se que o líder dos
operários deixou o circo pegar fogo. / por metáfora,
tem o sentido de "passivo, acompanhou o alvoroço
sem interferir".

(B)

Ele é de circo, vai conseguir enganar o novo chefe. /
em sentido denotativo, equivale a "Ele é
dissimulado, hipócrita".

(C)

O circo chegou ontem. / por metonímia, refere-se ao
conjunto de artistas e animais do circo.

(D)

Eu realmente gosto de circo. / por metonímia, referese ao espetáculo circense.

(E)

Ao final, a reunião de conciliação transformou-se
num circo. / por analogia, refere-se a ambiente
agitado e barulhento.
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6.

Muito estimados pelo público, os números com animais
são fascinantes, mas há quem lembre o sacrifício que
representam para um leão, para um elefante ou para um
cachorrinho as incontáveis horas de adestramento − a que
não faltam a coerção e o castigo físico, entremeados com
as “recompensas” de um torrão de açúcar ou um bolinho
de carne.

9.

Considerado o acima transcrito, em seu contexto, e a
norma-padrão escrita, é legítimo afirmar:
(A)

A substituição de há quem lembre por "existe pessoas que lembram" mantém a correção original da
frase.

(B)

A substituição de a que não faltam por "as quais não
faltam" não prejudica a correção e a clareza da frase
original.

(C)

O emprego de um único travessão é equivocado,
pois a gramática normativa prescreve que tanto a
introdução, quanto o término do segmento que se
deseja isolar devem ser demarcados, o que exige o
emprego duplo desse sinal.

(D)

(E)

No trecho acima, em seu contexto, o autor

As aspas em "recompensas" indicam emprego
irônico da palavra, sinal de que o autor deseja
acionar a dúvida sobre a justeza do prêmio,
considerados os sacrifícios do adestramento.
A palavra coerção está grafada segundo as orientações da gramática normativa, assim como o está a
palavra "obseção".

10.

É que o circo dá ensejo ao estabelecimento de um semnúmero de tipos e personagens: a lírica bailarina, o gigante feroz, o administrador prepotente...
O segmento destacado acima exerce a mesma função
sintática do destacado em:
(A)

O episódio enseja uma análise mais cuidadosa do
regimento interno da instituição.

(B)

Chegou a apresentar seu pedido de demissão, mas
não foi aceito.

(C)

A vontade de encontrar o irmão aumentava a cada
dia.

(D)

Eles enviaram o caso ao mais notável especialista.

(E)

Enfrentam a concorrência com disposição e criatividade.

(A)

expressa dúvida sobre as finanças de que os
pequenos circos interioranos dispõem.

(B)

assume seu encantamento com as mídias eletrônicas, que o impede de deslumbrar-se com pequenos circos interioranos.

(C)

prevê futuro adverso para os pequenos circos interioranos, mas, ao se valer do verbo "parecer",
sinaliza que esse destino é pouco provável.

(D)

trata como hipótese a ideia expressa em enfrentando sem recursos a concorrência das mídias eletrônicas.

(E)

caracteriza a resistência de modo a exprimir sua
simpatia pelos artistas que valorizam o corpo a
corpo com a plateia.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

7.

Parece que os pequenos circos interioranos, enfrentando
sem recursos a concorrência das mídias eletrônicas que
nos prendem aos monitores, estão com os dias contados.
Representam esses sobreviventes a resistência heroica
dos que ainda acreditam que as pessoas de carne e osso,
em cena, exibindo suas habilidades num ato de presença,
são em si mesmas uma atração essencial.

Certas palavras ou expressões do texto motivaram outras
frases, que devem ser consideradas independentes dele.
A alternativa que apresenta formulação compatível com a
norma-padrão escrita é:
(A)

Antes de haverem apresentações sofisticadas, já se
conheciam números de acrobacia magníficos.

(B)

É imprevisível os resultados de manobras habilidosas de mágicos no palco.

(C)

O formato de que vários circos são herdeiros é originário da Inglaterra.

(D)

A apresentação da bailarina acrobata dos espetáculos circenses seguem sendo o ápice do evento.

(E)

Se ele compor a peça musical do modo como
planeja, ela será um sucesso.

__________________________________________________________________________________________________________________

8.

No último parágrafo, considerado em seu contexto,
(A)

(linha 91) a expressão tudo isso recupera estritamente o que foi referido, nas linhas imediatamente
anteriores, acerca do Cirque du Soleil e de um filme
de Fred Astaire.

(B)

(linhas 95 a 97) o que se fala sobre coelhos e pombos
corrobora a ideia de que temos fascínio pela força do
imprevisível e pelas habilidades excepcionais.

(C)

(linha 93) o pronome onde recupera Para além do
cotidiano.

(D)

(linhas 100 e 101) a sequência dos verbos desafiar,
subverter e questionar está organizada partindo da
contestação menos vigorosa para a mais vigorosa.

(E)
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(linhas 105 e 107) os parênteses que isolam a
indagação indicam que a citada cena de Chaplin
circense deve ser associada exclusivamente à ideia
de que a graça está em ridicularizar o ditador.

11.

No romance Memórias de um sargento de milícias,
Manuel Antônio de Almeida valeu-se de um protagonista
bastante singular, ......, no qual a crítica já reconheceu
traços característicos do comportamento do brasileiro,
como a ...... .
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:
(A)

Macunaíma − formalidade e a solenidade da conduta

(B)

Leonardo − malandragem e o senso de humor

(C)

João Romão − astúcia e a ganância desenfreada

(D)

Bentinho − ingenuidade e o espírito derrotista

(E)

Riobaldo − alegria e a elevação mística
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12.

Os escritores Monteiro Lobato e Euclides da Cunha apresentam, além de traços literários originais, características
de estilo que fazem lembrar a prosa realista do século XIX. Em nossa história literária, ambos os escritores
são localizados
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

15.

Charles Chaplin foi saudado pelo poeta Carlos Drummond
de Andrade no longo poema “Canto ao homem do povo
Charles Chaplin”, publicado no livro A rosa do povo. A
homenagem poética tem também um forte sentido político,
já que esse poema inscreve-se num período em que
Drummond

no período parnasiano, em função da predominância
de aspectos conservadores na versificação de seus
poemas.

(A)

mostra-se inteiramente desencantado da política,
preferindo ocupar-se com as linguagens das artes
para as massas.

na escola naturalista mais radical, em função dos
cenários naturais idealizados que costumam explorar.

(B)

inclina-se a aderir às teses revolucionárias do
modernismo de 22, influenciado sobretudo pelo
amigo Mário de Andrade.

no período pré-modernista, uma vez que representam uma energia criativa que antecede a eclosão do
Modernismo.

(C)

no movimento modernista, visto que receberam a
influência de autores como José Lins do Rego e
Graciliano Ramos.

passa a glorificar a arte popular, renunciando à
literatura erudita e reverenciando a militância dos
atores de teatro.

(D)

sente-se ameaçado pelo enfraquecimento de sua fé
religiosa, buscando revigorá-la a partir de uma ação
partidária.

(E)

abraça as causas socialistas, comprometendo-se
com a arte que lhe parece mais envolvida com as
aspirações dos oprimidos.

na escola simbolista, uma vez que os traços realistas são inteiramente absorvidos pela sublimação
mística.

_________________________________________________________

13.

A valorização da cultura popular fica sugerida em vários
momentos dos manifestos e documentos diretamente
ligados ao movimento modernista de 22, tal como se pode
comprovar no seguinte segmento:
(A)

A facilitação que representam as rimas pobres
corrompe o estatuto sublime de um poema.

(B)

Compara-se o ofício de um poeta verdadeiro com o
do talentoso ourives em sua paciente labuta.

(C)

Nada há de novo sob o sol. Os valores clássicos,
atualizados, vigoram como novos.

(D)

Contra as elites vegetais. Em comunicação com o
solo.

(E)

_________________________________________________________

16.

I. Ele inclui os táxons de gênero e de espécie.
II. Quando se considera a sequência de táxons, iniciando-a por aquele mais inclusivo, o táxon imediatamente anterior ao de família é o de classe.

III. A grafia correta do nome científico das famílias do
reino animal deve terminar em ae.
O estudante acertou APENAS

Ao progresso desmedido oponha-se a tradição.
Raízes antigas firmam-se melhor.

_________________________________________________________

14.

Atente para os seguintes versos de um poema de Jorge
de Lima:
Aceito os dias com seus cinemas, seus bondes,
Seus flirts, suas praias de banho, sua atualidade.
Mas deixai-me ver no meio dessa conturbação
O que está acima do tempo, o que é imutável.
Senhor, estou cansado, quero descansar.
Nesses versos o poeta deixa ver uma tensão essencial de
sua poética:
(A)

elementos do cotidiano e forte aspiração mística.

(B)

vocação lírica e ideologia política radical.

(C)

humor modernista e contrição romântica.

(D)

notação íntima e arrojo épico.

(E)

preciosismo estilístico e incorporação do folclore.
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As afirmações abaixo foram feitas por um estudante sobre
o táxon família.

(A)

I.

(B)

II.

(C)

III.

(D)

I e II.

(E)

I e III.

_________________________________________________________

17.

According to the main text in Portuguese
(A)

jugglers are already depicted in paintings in the
Egyptian pyramids.

(B)

the only entertainers in China, five thousand years
ago, were acrobats, fire-eaters and ropedancers.

(C)

clowns were known to the Greeks as we know them
today.

(D)

remains of the Circus Maximus exist to this day in
Rome.

(E)

attractions like gladiator combat fights and chariot
races are still performed at the Coliseum in Rome.
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18.

Nos últimos 30 anos, a China atravessou um intenso
período de desenvolvimento industrial que levou o país a
uma posição ímpar no mundo. Porém, esse processo
cobrou um alto custo ambiental. Atualmente, a China é o
maior poluidor mundial, ultrapassando até mesmo os EUA.

20.

Segundo o historiador romano Tácito, Augusto conquistou
os soldados com presentes, o povo com pão barato, e
todos os homens com os frutos da paz. Assim tornou-se
progressivamente mais poderoso, congregando em si as
funções do Senado, dos magistrados e das leis.
(In: BARBEIRO, Heródoto. CANTELE, Bruna R. e
SCHNEEBERGER, Carlos Alberto. História. São Paulo:
Scipione, 2004. p. 96)

Sobre as informações do texto são feitas as seguintes
afirmações:

O texto refere-se ao principado de Augusto, no início do
Império Romano, em que

I. A industrialização chinesa promoveu intenso êxodo
rural e transformou o país, tornando-o o mais
urbanizado da Ásia.

(A)

a preocupação do príncipe em regulamentar a vida
dos cidadãos romanos, estabelecendo seus direitos
e deveres diante do Estado, levou à criação da “Pax
Romana” e à centralização do poder político.

(B)

as reformas realizadas pelo príncipe no campo judicial, que para reduzir as tensões sociais criou a
política do “pão e circo”, facilitaram a implantação do
programa de distribuição de terras aos cidadãos
romanos.

(C)

os poderes foram centralizados nas mãos do príncipe, que utilizou a política do “pão e circo” e impôs a
“Pax Romana” para manter a ordem social e
assegurar a dominação dos territórios conquistados.

(D)

a decisão do príncipe em fixar os camponeses à
terra contribuiu para a “Pax Romana”, uma vez que
facilitou a implantação da política do “pão e circo” e
da criação do modo escravista de produção.

(E)

os princípios do cristianismo passaram a se chocar
com os valores romanos e a ameaçar o poder
político do príncipe, a “Pax Romana” e a expansão
das conquistas romanas no Mediterrâneo.

II. A expansão da economia chinesa tem se alimentado da busca de mercados de consumo e de
produção de bens primários, fato que explica as
novas relações entre a China e os países africanos.

III. A expansão do processo de industrialização tem
sido realizado, principalmente, na porção centroocidental do país, área mais populosa e com maior
disponibilidade de mão de obra.

IV. A forte poluição atmosférica nas áreas urbanoindustriais chinesas está fortemente relacionada ao
uso predominante de fontes fósseis de energia.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

I e II.

(B)

I e III.

(C)

II e III.

(D)

II e IV.

(E)

III e IV.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

19.

Segundo o historiador grego Heródoto, as grandes pirâmides do Egito satisfazem a condição de que a área de cada
face triangular é igual à área de um quadrado de lado com
a medida da altura da pirâmide.

21.

h

12 m

Admitindo-se que a pirâmide regular de base quadrada
descrita na figura atenda à condição anunciada por
Heródoto, então, a medida do apótema h dessa pirâmide,
em metros, é igual a:

6

(A)

6+3 5

(B)

3+ 5

(C)

1+ 3 5

(D)
(E)

Um reservatório, construído com quatro paredes de alvenaria de 0,1 m de espessura cada uma, sobre um piso
cimentado, tem a forma de um paralelepípedo. As
dimensões externas do reservatório são 2,4 m e 1,3 m em
sua base, e 0,8 m em sua altura. A capacidade interna
desse reservatório, expressa em litros, é igual a
(A)

193,6.

(B)

2496.

(C)

24,96.

(D)

1936.

(E)

249,6.

_________________________________________________________

22.

Numa corrida de carruagens entre duas cidades do
Império Romano distantes de 60 km, os 20 km iniciais são
percorridos com velocidade escalar média de 10 km/h e os
outros 40 km são percorridos com velocidade escalar
média de 40 km/h. Durante todo o trajeto, a velocidade
escalar média foi, em km/h,
(A)

15.

(B)

20.

(C)

25.

3+3 5

(D)

30.

6+6 5

(E)

35.
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Atenção:

Para responder às questões de números 23 a 25,
considere o texto abaixo.

23.

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

A Ring Plus a Horse Plus a Comic Character
The

modern-day

circus

was

the

brain-child

of

Englishman Philip Astley, who had honed his horsemanship
skills in the Seven Years' War, and, upon leaving his military
service, decided to make use of his trick riding skills by opening

From the examples, you can infer that the meaning of the
verb to hone is

_________________________________________________________

24.

up a riding school in London. By day, Astley taught

Segundo o texto,
(A)

o circo tem resistido há séculos porque seus proprietários e artistas foram se adaptando às mudanças
dos tempos.

(B)

Astley transformou o conceito de circo aumentando
o número de acrobacias equestres em detrimento
dos números com malabaristas e palhaços.

(C)

o circo moderno foi criado por um filho de Philip
Astley, que fez parte da cavalaria inglesa durante a
Guerra dos Sete Anos.

(D)

o circo deve seu formato circular a Astley, conforme
relata o historiador Dominique Jando.

(E)

Astley finalmente inaugurou seu primeiro circo
próprio, na cidade de Paris, em 1782.

horsemanship, but in the evening he'd exhibit his own skills and
other notable trick riders of the era for an audience.
"Astley's school featured a circular arena that he called a
'circle,' or a 'circus,' which would later be known as a 'ring.' Trick
riders had devised the ring some years earlier. Besides allowing
the audience to keep sight of the horsemen, the ring proved
ideal for generating the centrifugal force that helped trick riders
balance when they stood on the backs of their galloping horses,"
writes Circus Historian Dominique Jando in his book, "Big Apple
Circus: 25 years." By 1770, Astley began augmenting his
equestrian shows with jugglers, acrobats, ropedancers and
clowns, who were meant to entertain the audience between

to read about.
to learn.
to get acquainted with.
to teach.
to improve.

_________________________________________________________

character equaled great success for Astley who expanded his

By saying that The modern-day circus is a town without a
zip code, the author of the text implies that the modern-day
circus

business and opened the first Parisian circus in 1782, The

(A)

could easily replace a town.

(B)

strives to settle permanently in one specific town.

(C)

is trying to obtain a zip code to give it some
permanence.

(D)

is a wandering enterprise.

(E)

is self-sufficient like a town should be.

riding tricks. This equation: a ring plus a horse plus a comic

25.

Amphitheatre Anglois.
The modern-day circus is a town without a zip code, a
traveling menagerie of international performers, artists, animals
and vendors who transform empty parking lots or fields − if only
for a week or two − into a magical place where trapeze
performers defy gravity, nimble jugglers defy logic, and wild
animals and their human trainers defy expectations.
But the evolution of this insular community, rife with its own
traditions, myths and superstitions, has always been vulnerable to
cultural and historical whimsy, having to adapt quickly to the everchanging political and ethical climates that swirl just outside of the

_________________________________________________________

26.

O texto de Salvador Correia explica como surgiu o circo na
Idade Média. Sobre esse período da História é correto
afirmar que
(A)

a difusão da vassalagem praticada no império carolíngio favoreceu o universalismo das tradições romanas e cristãs, contribuindo para a formação e
funcionamento da sociedade feudal.

(B)

as instituições romanas e germânicas estiveram nas
origens da particularização do poder político, da instauração do trabalho servil e da religiosidade
medieval, todos típicos do sistema feudal.

(C)

o processo de formação do feudalismo foi bastante
contraditório, uma vez que forças políticas e sociais
renovadoras procuravam seu espaço político para
garantir e manter seus privilégios.

(D)

o sistema individual de cultivo das terras estimulou a
produção de excedentes e rendas e foi responsável
pela desagregação das relações feudais no campo e
pela decadência do feudalismo.

(E)

a inexistência do regime de propriedade da terra,
predomínio de um comércio insipiente e organização
da propriedade pública foram os fundamentos que
embasaram o sistema feudal.

tent. To stay afloat for the several centuries that the modern-day
circus has been alive, owners and performers have had to
continuously adapt to a changing world.
(Adapted from: http://www.pbs.org/opb/circus/in-the-ring/historycircus/)

Read the examples below:
−

There is a lot of free information available, but with
many sites it's not easy to find, so you have to hone
your research skills.

−

They need to develop and hone their diagnostic skills.

−

Hone your brain's visual flexibility by learning to look at
the same object from different perspectives.

−

I worked around in different restaurants in New York
and there sort of honed my skills.

−

He honed his fire-eating skills in a summer job
performing in Raleigh, N.C.

PUCCAMP-15-Prova Geral
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27.

Nos países subdesenvolvidos, o número de pessoas subnutridas é contado em milhões, estejam elas perambulando pelas
praças públicas, pelas ruas ou pelo campo. Veja os dados que constam do recente relatório da FAO, divulgado em setembro de
2014.

1200

25

1000

20

800

15

600

10

400

5

200

% de subnutridos

milhões de subnutridos

Subnutrição no mundo entre 1990-92 e 2012-14

Número de
subnutridos
% de subnutridos

0

0
1990-92 2000-02 2005-07 2008-10 2012-14

(http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf)

A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre as condições socioeconômicas mundiais permitem afirmar que

28.

(A)

o objetivo do milênio que previa reduzir a pobreza e a subnutrição pela metade, entre 2000 e 2015, não será atingido.

(B)

a falência da revolução verde implantada no início da década de 1990 explica a reduzida queda no total de subnutridos.

(C)

a extrema pobreza está praticamente extinta em quase todo o mundo, apenas persistindo a fome crônica ou subnutrição.

(D)

a redução do total de subnutridos está relacionada às políticas de reforma agrária implantadas em vários países do mundo.

(E)

as transformações geopolíticas ocorridas na África e na Ásia pós-guerra fria explicam a redução dos percentuais de
subnutridos no mundo.

Afastado de qualquer atividade do pensamento, esses homens perdem exatamente aquilo que os diferencia dos seres
irracionais. No fim do percurso, encontramos homens reduzidos a meros seres instintivos; sua parcela de humanidade se
localiza nos sentimentos e não na razão. (Maria Stella Martins Bresciani).
(In: PETTA, Nicolina Luiza de; OJEDA, Eduardo A. B. História, uma abordagem integrada. São Paulo: Moderna, 2003. p. 133)

Com base no conhecimento histórico, pode-se associar o texto ao contexto histórico descrito em:
(A)

A melhoria das condições de habitação e de sobrevivência para o operariado, proporcionado pelo desenvolvimento econômico
na Revolução Industrial, contribuiu para a ascensão social dos artesãos, que reuniram seus capitais e ferramentas em oficinas
que deram origem às fábricas.

(B)

A valorização do trabalho manual em detrimento do trabalho intelectual, a visão da máquina como complemento da
atividade manual do operário e a coexistência da produção manufatureira com o sistema de produção fabril foram
características da Revolução Industrial no século XVIII.

(C)

A Revolução Industrial estimulou o ideal socialista da propriedade privada, tornando a vida dos trabalhadores, do século

XVIII, numa luta constante pela apropriação social das inovações tecnológicas a fim de acumular riqueza e promover a
igualdade social e política na sociedade capitalista.

8

(D)

As estruturas peculiares das manufaturas foram superadas pelo sistema dominante de produção domiciliar, o que levou o
trabalhador a perder gradativamente sua independência e a estimular o desenvolvimento de máquinas necessárias para
promover a Revolução Industrial inglesa.

(E)

A Revolução Industrial transformou profundamente o sistema de produção, transferiu para a máquina o controle dos
artesãos sobre a produção e, nas relações de trabalho, transformou o trabalho em mercadoria, impondo o contrato como
intermediário entre patrões e empregados.
PUCCAMP-15-Prova Geral

29.

O escritor Monteiro Lobato iniciou, na década de 1930,
uma intensa campanha nacionalista para explorar o
petróleo no Brasil e libertar o país de sua importação.
Quase um século depois, sabe-se que o país possui
grandes reservas do combustível e que este é parte da
nossa matriz energética.

31.

O mesmo número de indivíduos de cada variedade (I e
II) de certa planta foi introduzido em determinado
ambiente. Após diversas gerações verificou-se que a variedade II tornou-se mais abundante do que a variedade
I. Com base nessas informações é correto afirmar que
(A)

Brasil: Participação das fontes de
energia na matriz energética

I possuía maior número de caracteres adquiridos,
os quais diminuíram a resistência de certos indivíduos que acabaram morrendo.

(B)

I transformou-se gradativamente em II devido a

(C)

II não foi submetida à ação da seleção natural e,

um processo de convergência adaptativa.
por isso, conseguiu aumentar o número de seus
indivíduos.

42,4%

2012
2011

(D)

II adaptou-se ao ambiente novo, aumentando suas
chances de sobreviver e de deixar descendentes.

(E)

II sofreu mutações vantajosas induzidas pelo ambiente novo, tornando-se mais resistente e mais
numerosa.

44,0%
0

20

40

60

80

100
%

_________________________________________________________
renováveis

32.

não renováveis

(https://ben.epe.gov.br/downloads/S%C3%ADntese%20do
%20Relat%C3%B3rio%20Final_2013_Web.pdf)

Das alternativas fornecidas, a única que, se for utilizada

A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a economia
brasileira permitem afirmar que, entre 2011 e 2012,
(A)

para multiplicar os dois termos da equação,
1
1
1
1
+
+
= , eliminará todos os seus denominax x −1 x + 3 2

a diminuição da participação das fontes renováveis
pode ser explicada pelo menor incentivo estatal à
instalação de parques eólicos.

(B)

o aumento da participação das fontes não renováveis
dependeu da expansão da atividade industrial, principalmente, da indústria de base.

(C)

a redução da participação das fontes renováveis
teve relação com os problemas climáticos e com o
aumento da geração térmica de energia.

(D)

as fontes não renováveis aumentaram sua participação devido aos menores preços dos combustíveis
fósseis no mercado internacional.

(E)

as fontes renováveis perderam participação devido,
entre outros fatores, à retomada da extração de carvão
mineral no sul do país.

dores é:

Para fazer a digitalização de 30 páginas, um estagiário
leva 28 minutos. Se o estagiário trabalhar durante suas
4 horas e 40 minutos de expediente com o dobro dessa
velocidade de digitalização, nesse expediente de trabalho,
ele será capaz de digitalizar um total de páginas igual a
(A)

300.

(B)

480.

(C)

600.

(D)

680.

(E)

750.
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(A)

2x + 2

(B)

4x3 + 8x 2 − 12x

(C)

x2 + 3 x − 2

(D)

2 x3 + 4 x 2 + 6 x

(E)

x3 − 3 x + 2

_________________________________________________________

_________________________________________________________

30.

Uma equação representa uma situação de equilíbrio entre
os dois membros da igualdade. Se os dois membros da
equação forem multiplicados por um mesmo número ou
expressão, diferentes de zero, obtém-se uma nova situação de equilíbrio equivalente à anterior.

33.

Quando dois ou mais corpos trocam calor há transferência
de energia térmica do corpo mais quente para o corpo
mais frio. O equilíbrio térmico irá ocorrer quando os corpos
atingirem a mesma temperatura.
Suponha que, num recipiente de paredes adiabáticas com
capacidade térmica de 50 cal/°C e temperatura de 20 °C,
misturamos 150 gramas de água a 80 °C, 50 gramas de
água a 10 °C e 50 gramas de gelo a −20 °C. Ao atingir o
equilíbrio térmico, a temperatura do sistema, em °C, será
de
(A)

15.

(B)

20.

(C)

25.

(D)

30.

(E)

35.

Dados:
calor específico da água = 1 cal/g °C
calor específico do gelo = 0,5 cal/g °C
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
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34.

Oito alunos farão uma coreografia geométrica e harmônica por ocasião da data de aniversário do colégio em que estudam. Para
dar início ao ensaio, o professor responsável posicionou cada aluno no vértice de um octógono regular e, em seguida, marcou
no chão um par de eixos cartesianos ortogonais, conforme indica a figura abaixo.
y

A

B

2

2

H

G

1

1

1

0

C

2

x

F
1
D

E
2

De acordo com o sistema de coordenadas estabelecido pelo professor, o aluno localizado no vértice C do octógono está em
correspondência com o ponto de abscissa x = − 2 e ordenada y igual a:
(A)
(B)
(C)

35.

1
3
2
−
5

−

−

2
4

(D)

2 −2

(E)

1− 2

Considere a tabela abaixo da solubilidade do açúcar comum (sacarose) submetido a várias temperaturas.
Temperatura (°C)
0
20
30
40
100

Solubilidade (g /100 mL de água)
180
204
220
238
488

No preparo de uma calda com açúcar, uma receita utiliza 1 kg de açúcar para 0,5 litro de água. Nesse caso, a temperatura
mínima necessária para que todo o açúcar se dissolva é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
36.

Sabe-se que a carne é um dos mais importantes fornecedores de proteínas para nossa alimentação. Com base nessa
informação um professor solicitou que os alunos apresentassem propostas de um experimento que demonstrasse a digestão de
proteínas no estômago dos mamíferos. Foram apresentadas as propostas abaixo, todas a serem realizadas por meio de um
recipiente com água e fragmentos de carne mantido a 36 °C e em agitação constante. Dessas, a única correta é aquela que
acrescenta ao recipiente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37.

amilase e bicarbonato de sódio.
amilase e ácido clorídrico.
pepsina e ácido clorídrico.
pepsina e bicarbonato de sódio.
tripsina e ácido clorídrico.

O movimento modernista, no Brasil, eclodiu em um contexto repleto de agitações políticas, sociais, econômicas e culturais.
Dentre os movimentos dos anos 1920 que se inserem nesse contexto destaca-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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0 °C.
20 °C.
30 °C.
40 °C.
100 °C.

o Tenentismo.
o Contestado.
a Revolta Armada.
a Revolta da Vacina.
a Guerra de Canudos.
PUCCAMP-15-Prova Geral

38.

Chico Buarque é um dos mais inspirados compositores
brasileiros. Algumas de suas músicas têm um forte teor
social. São dele os versos da música Pivete que tem um
pequeno trecho reproduzido abaixo.

40.

A seguir estão representadas duas fórmulas de poluentes
encontrados no ar, provenientes de automóveis que
utilizam etanol como combustível.

No sinal fechado
Ele vende chiclete

H

Capricha na flanela

H

E se chama Pelé

C

C

C

H

(...)

O

O
H

H

H

No sinal fechado
Ele transa chiclete

Ambas as substâncias apresentam a função orgânica

E se chama pivete
E pinta na janela

(A)

álcool.

(B)

cetona.

(C)

aldeído.

(D)

ácido carboxílico.

(E)

éter.

Capricha na flanela
Descola uma bereta
Batalha na sarjeta
E tem as pernas tortas.
(http://letras.mus.br/chicobuarque/45163/)

Sobre a temática apresentada na letra da canção são
feitas as seguintes afirmações:

I. O problema da violência vivida e gerada por crianças e adolescentes está em fase de redução, pois
ampliaram-se as oportunidades de trabalho.

_________________________________________________________

41.

II. Os programas sociais do Estado têm reduzido o
trabalho infanto-juvenil mas não conseguem reduzir
a contento os problemas de violência.

III. O aumento das vagas nas escolas para o grupo
infanto-juvenil melhora os índices do IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) do Brasil frente aos
outros países do mundo.

Das características abaixo, a que distingue coelhos de
pombos é a ocorrência de
(A)

queratina nos anexos da pele.

(B)

ossos pneumáticos no esqueleto.

(C)

respiração pulmonar.

(D)

coração com 4 cavidades.

(E)

endotermia.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

I.

(B)

I e II.

(C)

I e III.

(D)

II.

(E)

II e III.

_________________________________________________________

42.

A decomposição da água pode ser representada pela
seguinte equação:
2 H2O (g) → 2 H2 (g) + O2 (g)

_________________________________________________________

39.

Um canhão de luz emite um raio luminoso que incide em
um prisma cuja seção principal é um triângulo equilátero.
O ângulo de incidência é de 60° e o índice de refração do
prisma em relação ao do ar onde ele está imerso é 3 .
O desvio angular sofrido pelo raio ao atravessar o prisma
é de
(A)

0°.

(B)

30°.

(C)

45°.

(D)

60°.

(E)

90°.
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Dados:

1
sen 30° = cos 60° =
2
sen 45° = cos 45° =

2 /2

sen 60° = cos 30° =

3 /2

Nesse processo, quando 9,0 g de água sofrem decomposição, nas CNTP, o volume total de gases, em litros, que
se forma é igual a
(A)

16,8.

Dados:
Volume molar dos gases,
nas CNTP = 22,4 L.mol−1

(B)

22,4.

(C)

25,0.

(D)

33,3.

(E)

36,4.

Massas molares (g.mol−1):
H = 1,0;
O = 16,0.
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43.

Em certa planta, a cor das flores é condicionada por dois
pares de alelos com segregação independente. A
determina cor vermelha e seu alelo recessivo a determina
cor amarela. C inibe a manifestação da cor, determinando
flores brancas, e é dominante sobre seu alelo c, que
permite a manifestação da cor. Espera-se que a proporção
fenotípica da descendência do cruzamento entre plantas
Aa Cc seja
12 brancas: 3 vermelhas: 1 amarela.

(B)

12 vermelhas: 3 brancas: 1 amarela.

(C)

9 brancas: 5 vermelhas: 2 amarelas.

(D)

9 vermelhas: 3 amarelas: 4 brancas.

(E)

9 brancas: 3 vermelhas: 4 amarelas.

massas m1 e m2 e separados pela distância r, é dada pela
expressão F = G .

(A)

2.g

(B)

g
4

(C)

47.

Combustão incompleta:
2CH4 (g) + 3 O2 (g) → 2 CO (g) + 4 H2O (g);
ΔH = −520 kJ/mol de CH4 (g)

g
2

(E)

g
8

A melhor versão para o trecho nos pequenos dramas e
comédias que os circos populares costumavam encenar é
(A)

in the little dramas and comedies that popular circus
performances customized.

(B)

in the little dramas and comedies that the circus
costumes performed.

(C)

in the small dramas and comedies that circus
performances made popular.

(D)

in the small dramas and comedies that popular
circuses used to perform.

(E)

in the small dramas and comedies that popular
circuses had the costume of performing.

Para obter a mesma quantidade de energia da combustão
completa de 1,0 mol de CH4 (g), é necessário consumir
uma quantidade desse gás, em mol, por combustão
incompleta, de, aproximadamente,
0,4.

(B)

1,1.

_________________________________________________________

48.

(C)

1,7.

(D)

3,4.

(E)

4,0.

No texto Acompanhando o circo, de Salvador Correia, o
autor refere-se ao filme “O Grande Ditador”, em que
Charles Chaplin encarna, de forma satírica, o poderoso
Hitler. Este ditador implantou, na Alemanha, um sistema
político baseado
(A)

em um acentuado internacionalismo e cosmopolitismo, que rejeitava qualquer ênfase em temas
discriminatórios e de caráter nacionalista no Estado
alemão.

(B)

no trabalhismo, forma encontrada pelo Fuhrer para
incorporar os trabalhadores na vida nacional e mantê-los sob o total controle do Estado nazista alemão.

(C)

nas ideias de que a razão de estado deve sobreporse a tudo, ou seja, o Fuhrer tudo pode fazer quando
busca o bem-estar e a igualdade da sociedade
alemã.

(D)

em uma ideologia oficial, no terror policial e num
partido único de massa, em que o campo de concentração nazista representou a expressão máxima
do totalitarismo.

(E)

em uma corrente ideológica que apontava a violência como única forma de se alcançar uma sociedade
perfeita e sem desigualdade entre os homens, na
Alemanha.

_________________________________________________________

45.
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O ouro 14 quilates é utilizado na fabricação das penas de
caneta tinteiro e contém 58,3% em massa desse metal.
Considerando que uma ponta de caneta possua massa de
3,0 g, a quantidade de átomos de ouro, em mol, nesse
objeto é de, aproximadamente,
(A)

0,003.

(B)

0,006.

(C)

0,009.

(D)

0,012.

(E)

0,015.

, sendo G a constante universal

_________________________________________________________

ΔH = −891 kJ/mol de CH4 (g)

(A)

r2

g

(D)

Considere as seguintes reações de combustão do metano:
Combustão completa:
CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g);

m1 m2

de gravitação.
Na superfície da Terra, a aceleração de queda livre tem
intensidade g.
Na superfície de outro corpo celeste, de massa igual à
metade da massa da Terra e de raio igual ao dobro do raio
terrestre, a aceleração da gravidade terá intensidade:

_________________________________________________________

44.

A força de atração gravitacional entre dois corpos, de

.

(A)

46.

Dado:
massa molar do ouro = 197 g.mol−1

PUCCAMP-15-Prova Geral

49.

No globo terrestre há um elevado número de combinações
entre o relevo, o clima e a vegetação que produzem
domínios morfoclimáticos diferenciados, muitos dos quais
existentes no Brasil. Observe o mapa abaixo.

REDAÇÃO

Domínios Morfoclimáticos
INSTRUÇÕES GERAIS

I.

Dos cuidados gerais a serem tomados pelos candidatos:

1.

Leia atentamente as propostas, escolhendo uma
das três para sua prova de Redação.

2.

Escreva, na primeira linha do formulário de redação, o número da proposta escolhida e dê um título ao texto.

3.

Redija seu texto a tinta (em preto).

4.

Apresente o texto redigido com letra legível (cursiva ou de forma), em padrão estético conveniente
(margens, paragrafação etc.).

5.

Não coloque o seu nome na folha de redação.

6.

Tenha como padrão básico o mínimo de 30 (trinta)
linhas.

X

(Aziz Nacib Ab’Sáber)

Assinale a alternativa que caracteriza corretamente o
domínio destacado com a letra X.
(A)

A presença de planícies e depressões caracteriza
este domínio que apresenta clima subtropical e vegetação campestre utilizada desde o período
colonial por criadores de gado bovino e ovino.

(B)

O domínio apresenta diversos planaltos, clima subtropical e formação vegetal de araucárias largamente
utilizadas durante o século XIX por imigrantes que
faziam suas casas e móveis com essa madeira.

(C)

O domínio das coxilhas se estende por grande
extensão. Ali, o relevo apresenta suaves ondulações; a
vegetação é marcada por pradarias, em fase de
extinção, o que compromete a biodiversidade local.

(D)

As feições do domínio são diferentes: o relevo é pouco
ondulado no leste e mais movimentado no oeste. Sua
singularidade é dada pelo clima subtropical e a
vegetação herbácea, própria para a pecuária.

(E)

Planaltos e depressões ocupam o espaço do domínio que apresenta clima tropical de altitude e conta
com uma vegetação heterogênea que tem sido
sistematicamente devastada pelo agronegócio.

II.

Da elaboração da redação:

1.

Atenda, com cuidado, em todos os seus aspectos,
à proposta escolhida. Às redações que não atenderem à proposta (adequação ao tema e ao
gênero de texto) será atribuída nota zero.

2.

Empregue nível de linguagem apropriado à sua
escolha.

3.

Estruture seu texto utilizando recursos gramaticais e vocabulário adequados. Lembre-se de
que o uso correto de pronomes e de conjunções
mantém a coesão textual.

4.

Seja claro e coerente na exposição de suas ideias.

_________________________________________________________

50.

Dois resistores ôhmicos, um de resistência elétrica 6,0 Ω e
outro de 4,0 Ω, são associados em paralelo. Os terminais
dessa associação são ligados aos terminais de um
gerador de força eletromotriz 2,5 V e resistência interna de
0,10 Ω. Nessa situação, a potência elétrica dissipada no
resistor de 6,0 Ω, em watts, vale
(A)

2,5.

(B)

2,4.

(C)

1,44.

(D)

1,2.

(E)

0,96.
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III. Das Propostas:
PROPOSTA I − DISSERTAÇÃO
Leia o editorial procurando apreender o tema nele desenvolvido. Em seguida, elabore uma dissertação, na qual você
exporá, de modo claro e coerente, suas ideias acerca desse tema.
Não é de hoje que se aventa a ideia de destinar às mulheres um espaço segregado no transporte público como forma de
protegê-las dos lamentáveis episódios de assédio sexual. Tampouco são novos, contudo, o fracasso e as limitações desse tipo de
política.
Ainda no início do século 20, algumas cidades do Japão estabeleceram, em seus sistemas de trens, vagões reservados ou
exclusivos. Até hoje, porém, registram-se milhares de casos de violência sexual no transporte público do país.
Experiências mais recentes em outros lugares do mundo também ficaram aquém do desejado. A socióloga Amy DunckelGraglia acompanha a Cidade do México desde o começo dos anos 2000.
Naquele momento, as autoridades reconheceram que, por causa do perigo a que estavam expostas − um problema em si −, as
mulheres sofriam restrições em seu direito de participar da vida urbana.
Na tentativa de melhorar esse cenário, instituiu-se o transporte segregado inclusive em ônibus e táxis. A violência de gênero,
no entanto, permaneceu. Em 2008, uma pesquisa constatou que 80% das mulheres tinham sofrido algum tipo de abuso sexual no
transporte público nos 12 meses anteriores.
Até mesmo São Paulo, onde a Assembleia Legislativa recentemente aprovou projeto que obriga o metrô e a CPTM a terem
vagões exclusivos para mulheres, já teve experiência similar nos anos 1990.
Depois de receber um abaixo-assinado, a CPTM aderiu ao transporte segregado. Não foi só a violação ao princípio
constitucional da igualdade de gêneros que levou ao fracasso da iniciativa. Também se impôs a realidade: num sistema
sobrecarregado, é operacionalmente problemático restringir vagões a um grupo de pessoas.
A situação tornou-se mais grave com o passar dos anos. O transporte público paulistano sobre trilhos hoje opera no limite de
sua capacidade − e já são muitas as dificuldades para garantir a idosos, gestantes e deficientes o embarque prioritário nos horários de
pico.
Seria melhor, portanto, buscar outro modelo. Na própria Cidade do México e em Londres, têm gerado bons resultados projetos
destinados a deixar as mulheres mais confortáveis quando precisarem reportar casos de violência sexual.
Treinamento de policiais para lidar com esse tipo de denúncia, unidades de atendimento nas estações e campanhas que
reforçam o direito de viajar sem assédio colaboram para reduzir a quantidade de agressões e aumentar a notificação dos crimes.
Ampliar o monitoramento por câmeras também ajudaria a inibir certos abusos.
Aos olhos do governo, talvez os vagões rosas tenham uma vantagem: sua implantação é mais simples. A sociedade,
entretanto, não pode aceitar meros paliativos.
(Folha de S.Paulo. 12/07/2014)

PROPOSTA II − DISSERTAÇÃO
Leia detidamente os dois textos seguintes:

I. O planejamento urbano, sobretudo nos grandes centros, deve incentivar a desaceleração do transporte pessoal, criando
todas as condições para o aperfeiçoamento e aprimoramento do sistema de transporte coletivo. O automóvel, aspiração
de tantos, em pouco tempo deixará − felizmente − de condicionar as edificações urbanas.

II. Desde que se adotou o uso do transporte pessoal como referência para o planejamento urbano, a necessidade urgente
dos grandes centros é a criação de sistemas de engenharia viária que garantam ao cidadão o direito de transportar-se em
veículo próprio, sendo o transporte público uma opção pessoal.
A partir do que dizem os textos I e II, que apresentam diferentes visões de uma mesma questão, escreva uma
dissertação em prosa, na qual você escolherá a visão que lhe parece mais acertada e argumentará em favor dela.
PROPOSTA III − NARRAÇÃO
Leia com atenção o texto seguinte:
Suponha que, em determinada época, o divertimento da moda entre jovens era, em grupo, se aventurarem em passeio noturno
num cemitério. Numa ocasião dessas, algo absolutamente inesperado ocorreu, motivando muita curiosidade sobre o episódio e suas
consequências.
Redija uma redação em que você relate essa noite surpreendente, caracterizando tanto o fato imprevisível, como suas
consequências, que podem ter atingido um ou mais dos jovens, ou até o lugarejo ou a cidade em que o episódio ocorreu.
Narre em primeira pessoa, como participante do grupo, escolhendo ser ou não o protagonista. Seja criativo ao decidir o
motivo pelo qual você teve de fazer o relato.
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