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INSTRUÇÕES

01. Escreva na capa, em local próprio, o seu NÚMERO DE INSCRIÇÃO e da sua SALA.

02. Dê as RESPOSTAS às QUESTÕES OBJETIVAS no FORMULÁRIO DE RESPOSTAS, nos campos ópticos 
próprios. Para tanto utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta. Não poderá ser utilizada 
caneta esferográfica de qualquer outro tipo ou cor (vermelho, azul, roxa, roller-ball, porosas, 
etc.).

03. Assine o Formulário de Respostas.

04. Para eventuais rascunhos, utilize-se dos espaços em branco constantes deste livrete. 
Os rascunhos não serão corrigidos.

05. As instruções para resolução das questões constam da prova. NENHUM COORDENADOR 
OU FISCAL DE SALA ESTÁ AUTORIZADO A PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE AS QUESTÕES.

06. Somente poderá retirar-se da sala após 1 hora e 30 minutos do início da prova, ocasião 
em que deverá ter assinado a Lista de Presença e entregue o Livrete de Questões e 
o Formulário de Respostas.

07. Aconselha-se atenção ao transcrever as respostas deste Livrete de Questões para 
o Formulário de Respostas, pois rasuras poderão anular a questão.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção: Para responder à questão de número 1, observe a 
página abaixo reproduzida, publicada na revista GO 
Outside, em sua edição de agosto de 2012. O texto 
introduz duas páginas de ofertas de produtos que 
prometem facilidade ao viajante por serem leves, 
compactos, resistentes e de utilidade variada. 

1.

(Compras. p. 41) 

 Considere, então, as seguintes afirmações: 

I. A ideia de peso excessivo, introduzida por carregar o 
mundo nas costas − atitude que a mensagem publi-
citária busca rebaixar −, está metaforicamente repre-
sentada pela imagem da sobreposição das malas. 

II. Mala com alça é locução que dialoga, beneficiando-
se da antítese, com conhecida expressão que, em 
sentido figurado, caracteriza pessoa que cria em-
baraços. 

III. São antagonismos que diretamente valorizam os 
produtos selecionados: Você / “Nós” (Selecionamos); 
carregar o mundo nas costas / leves; viajar bem 
preparado / bagagem mais completa e compacta.

IV. A frase Você não precisa carregar o mundo nas 
costas para viajar bem preparado, apresentada co-
mo argumento a favor do serviço prestado, terá seu 
sentido potencializado se for associada à imagem 
do mochileiro. 

 Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I e II.
(B) III e IV.
(C) I, II e IV.
(D) II e III.
(E) I, III e IV.

Atenção: As questões de números 2 e 3 referem-se ao texto 
abaixo. 

Manual do aluno distante 
Tudo o que você precisa saber antes de aderir ao 

treinamento à distância 

>>Faça uma autoanálise honesta: se você é um ser 
extremamente social e precisa de estímulo para treinar, 
prefira assessorias esportivas próximas, com amigos que 
cobrem sua presença e te estimulem a participar de 
treinos e competições. 

>> Para aderir aos treinos monitorados à distância, você 
precisa conhecer bem seu nível técnico e físico e ter 
passado da primeira fase. É necessário ter conquistado 
uma base razoável, que te permita ter boa percepção do 
seu corpo e ritmo. 
(“Tão longe, tão perto”, seção TREINAMENTO, de Maria Clara 
Vergueiro. In: GO OUTSIDE, agosto de 2012. p.51) 

2. Afirma-se corretamente: 

(A) Ainda que apresente orientações para a execução 
ou o aperfeiçoamento de determinada tarefa, o tre-
cho transcrito se afasta do que se espera de um ma-
nual ao introduzir o tipo de subtítulo que se tem 
acima. 

(B) “Manual” supõe diálogo entre uma pessoa experien-
te em determinada prática e um jovem iniciante, si-
tuação didática que, em modalidade oral, ou até em 
escrita formal, aceita como correta a variação do 
emprego de você e te notada no trecho. 

(C) Expressões enérgicas como faça, prefira, você pre-
cisa, É necessário são típicas de textos de autoaju-
da, inconvenientes, porém, aos padrões de um ma-
nual, em que deve prevalecer o tom amistoso ca-
racterístico das formas de aconselhamento. 

(D) No contexto desse manual, especialmente observa-
do o trecho prefira assessorias esportivas próximas, 
desaprova-se o fato de alguém ser extremamente
social e precisa[r] de estímulo para treinar.

(E) O segmento precisa de estímulo para treinar expres-
sa uma dedução que se obtém a partir da hipótese 
se você é um ser extremamente social, esta motiva-
da pela específica situação do interlocutor: aluno 
distante.

_________________________________________________________ 

3. Substituição que preserva o sentido e a correção originais, 
sem exigir qualquer outra alteração na frase, está indicada 
em:

(A) Faça uma autoanálise honesta: se você é um 
ser extremamente social e precisa de estímulo / Faça 
uma autoanálise honesta e, sendo um ser extrema-
mente social e ao precisar de estímulo. 

(B) Faça uma autoanálise honesta: se você é um ser
extremamente social e precisa de estímulo / Faça 
uma autoanálise honesta e, caso descubra que é um 
ser extremamente social e que precisa de estímulo. 

(C) você precisa conhecer bem seu nível técnico e físi-
co / você precisa conhecer bem seus níveis técnico 
e também físico. 

(D) você precisa conhecer bem seu nível técnico e físi-
co / você precisa: conhecer bem − seu nível técnico 
e físico. 

(E) É necessário ter conquistado uma base razoável, 
que te permita / É necessário ter conquistado uma 
base razoável, permitindo. 
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Atenção: Para responder às questões de números 4 a 6, 
 considere o texto abaixo. 

  1 

  5 

10 

15 

20 

Na história do Prêmio Nobel, 40 mulheres já 

foram laureadas: apenas quatro em química. A primeira 

foi Marie Curie, em 1911. Casada com o físico Pierre 

Curie desde 1895, os dois faziam parte do trabalho em 

colaboração e, juntos, descobriram que a pechblenda, 

um mineral descoberto por Becquerel, era rica em 

polônio e rádio, dois elementos mais radioativos que o 

urânio. A dedicação à vida de ciência, que ela 

conseguiu conciliar com a familiar, também custou caro 

a Marie. Em 1934 ela morreu de leucemia, como muita 

gente que trabalhava com química da radioatividade 

antes que se conhecessem os efeitos nocivos dessa 

substância.  

Em seguida foi a vez no Nobel de sua filha Irène, 

que dividiu o prêmio com o marido (e antigo doutorando 

de Marie Curie), Fréderic Joliot, em 1935. Depois de 

Pierre e Marie Curie terem se destacado por estudos 

com a radioatividade natural, sua filha alcançou a 

láurea máxima da ciência revelando a radioatividade 

artificial, em que elementos que não teriam esse 

comportamento são induzidos a ser radioativos. Como 

a mãe, Irène não foi eleita para a Academia Francesa 

de Ciências − os respectivos maridos foram.

(Maria Guimarães. Ciência, palavra (pouco) feminina.
In: Pesquisa FAPESP, Suplemento especial, fevereiro 
de 2012. p. 13) 

4. A afirmação validada pelo primeiro parágrafo do texto é: 

(A) Pelo fato de não trazer dados comparativos com ou-
tros campos do conhecimento laureados, nem expli-
citamente sinalizar esse sentido, o trecho não dá su-
porte ao entendimento de que são poucos os prê-
mios atribuídos a mulheres dedicadas à química. 

(B) O emprego da palavra destacada em também cus-
tou caro a Marie evidencia que o que objetivamente 
se informou antes foi tido por ela como grande 
desgosto. 

(C) Na frase A dedicação à vida de ciência, que ela con-
seguiu conciliar com a familiar, também custou caro 
a Marie, os segmentos destacados exercem idêntica 
função sintática. 

(D) Os segmentos que a pechblenda [...] era rica em 
polônio e rádio e que ela conseguiu conciliar com a 
familiar exercem exatamente a mesma função sintá-
tica no período a que cada um pertence. 

(E) O segmento um mineral descoberto por Becquerel 
busca tornar mais inteligível o significado da palavra 
anteriormente usada, com acréscimo de informação 
sobre ela. 

5. Dentre as alternativas abaixo, uma única exprime ideias 
NÃO compatíveis com o tratamento dado ao tema no 
texto. Assinale essa EXCEÇÃO. 

(A) A história da ciência abriga casos em que os ho-
mens recebem a luz dos holofotes e as mulheres 
são mantidas na sombra. 

(B) É plausível que seja escrita uma história das “ilustres 
desconhecidas” da ciência. 

(C) Segundo declaração do físico britânico James 
Chadwick, as mulheres teriam maior capacidade de 
concentração − e por isso desempenharam alguns 
trabalhos científicos − exatamente por terem a mente 
vazia de pensamentos e ideias.

(D) No século XIX e no início do XX, a educação era 
por vezes vista como algo nocivo para as mulheres, 
por comprometer as funções de esposa e mãe que 
deveriam desempenhar. 

(E) Quando valem os estereótipos do masculino e do 
feminino, fazer parte do casal pode, paradoxalmen-
te, tanto viabilizar quanto inviabilizar que a mulher 
tenha acesso ao mundo científico. 

_________________________________________________________ 

6. Exame cuidadoso do texto revela: 

(A) (linhas 15 e 16) os parênteses acolhem comentário 
que deve ser tido como curiosidade paralela, pois 
não fortalece o desenvolvimento da ideia principal do 
texto. 

(B) (linhas 17 e 18) as formas verbais terem se desta-
cado e alcançou exprimem ações que se realizam 
ao mesmo tempo no passado. 

(C) (linhas 12 e 13) no segmento antes que se conhe-
cessem os efeitos nocivos dessa substância, tem-se 
exemplo de voz passiva do verbo. 

(D) (linhas 8 a 10) a organização sintática da frase 
mostra que o pronome que − em que ela conseguiu 
conciliar − retoma exclusivamente a palavra ciência. 

(E) (linha 8) o acento indicativo da crase está corre-
tamente empregado em dedicação à vida de ciência,
assim como estaria em “dedicada à pesquisar”.
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Atenção:  Para responder às questões de números 7 a 9, 
considere o trecho abaixo, de Jorge Amado. 

Só Gabriela parecia não sentir a caminhada, seus pés 

como que deslizando pela picada muitas vezes aberta na hora a 

golpes de facão, na mata virgem. Como se não existissem as 

pedras, os tocos, os cipós emaranhados. A poeira dos 

caminhos da caatinga a cobrira tão por completo que era 

impossível distinguir seus traços. Nos cabelos já não penetrava 

o pedaço de pente, tanto pó se acumulara. Parecia uma 

demente perdida nos caminhos. Mas Clemente sabia como ela 

era deveras e o sabia em cada partícula de seu ser, na ponta 

dos dedos e na pele do peito. Quando os dois grupos se 

encontraram, no começo da viagem, a cor do rosto de Gabriela 

e de suas pernas era ainda visível e os cabelos rolavam sobre o 

cangote, espalhando perfume. Ainda agora, através da sujeira a 

envolvê-la, ele a enxergava como a vira no primeiro dia, 

encostada numa árvore, o corpo esguio, o rosto sorridente, 

mordendo uma goiaba. 

(Gabriela, cravo e canela: crônica de uma cidade do interior. 
2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p.76) 

7. O fragmento acima 

(A) deixa transparecer um narrador que não só percebe 
o que os olhos lhe permitiriam ver, mas que também 
tem acesso ao que se dá no interior da personagem. 

(B) é construído exclusivamente por imagens que se 
fixam passo a passo na retina do narrador, que, ao 
retratá-las, deixa entrever seu fascínio pela persona-
gem, tão bela quanto a vira no primeiro dia. 

(C) constitui bloco de suposições feitas pelo narrador-
personagem enquanto observa a protagonista em 
sua caminhada pela mata virgem.  

(D) é todo organizado por meio do discurso indireto livre, 
mantendo-se o narrador na posição única de dar 
passagem às sensações, pensamentos e sentimen-
tos daquele que, caminhando junto a Gabriela, tão 
bem a conhecia. 

(E) mostra um narrador que, aparentemente privilegian-
do relatar a caminhada de Gabriela, tem o espaço 
como verdadeiro centro de interesse, descrevendo-o 
em pormenores.  

8. O trecho justifica a seguinte assertiva: 

(A) Para produzir o efeito estilístico de intensa supe-
ração de dificuldades, a sequência Como se não 
existissem as pedras, os tocos, os cipós emaranha-
dos é construída do menor para o maior obstáculo. 

(B) A frase A poeira dos caminhos da caatinga a cobrira 
tão por completo que era impossível distinguir seus 
traços exemplifica emprego de forma verbal expres-
sando ação que ocorreu antes de outra já passada, 
esta, porém, não indicada no mesmo período. 

(C) Em A poeira dos caminhos da caatinga a cobrira tão 
por completo que era impossível distinguir seus tra-
ços, o segmento grifado constitui oração subordi-
nada objetiva direta. 

(D) Em Mas Clemente sabia como ela era deveras e o 
sabia em cada partícula de seu ser, na ponta dos 
dedos e na pele do peito, o conectivo destacado es-
tabelece uma adição mantendo o tema, mas par-
ticularizando-o. 

(E) Em Mas Clemente sabia como ela era deveras e o 
sabia em cada partícula de seu ser, na ponta dos 
dedos e na pele do peito, a palavra grifada es-
tabelece relação de natureza comparativa entre 
termos. 

_________________________________________________________ 

9. Assim como, segundo o padrão culto escrito, está correto 
o emprego de

(A) deslizar, o está o de “paralizar”. 

(B) sujeira, o está o de “tarjeta”. 

(C) Como se não existissem as pedras, o está o de 
“Como se não bastasse as dificuldades todas”. 

(D) era ainda visível, o está o de “As ranhuras em sua 
perna era ainda visível”. 

(E) a golpes, o está o de “talhou a fruta a vários pe-
daços”.  

_________________________________________________________ 

10. Considerando-se o padrão culto escrito, é clara e correta a 
seguinte frase: 

(A) O contraste de oportunidades para os jovens recém-
formados entre universos urbanos e rurais, princi-
palmente nas últimas décadas, têm sido objeto de 
pesquisas acadêmicas. 

(B) Mesmo incongruente, e isso foi confirmado por todos 
os analistas, as perguntas feitas e as respostas  me-
recem especial atenção, pois podem dar pistas do 
que acontece às pessoas sob intensa pressão. 

(C) Estudos recentes frizaram o protagonismo dessa 
modalidade de tratamento da doença em países 
tropicais, mas ainda há muitos profissionais que 
hesitam a adotá-la. 

(D) Imagens de enchentes, florestas ressequidas e calor 
excessivo já são lugar-comum quando se pensa em 
mudanças globais do clima, ainda que não sejam só 
essas as que representam os problemas a enfrentar. 

(E) Acredita em que suas anotações poderiam ser úteis 
e garantirem oportunidade exemplar entre os con-
correntes, mas é necessário que se imprima para 
que eu as leia com cuidado. 
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ESPECÍFICAS 

Atenção:  Para responder às questões de números 11 a 15, 
considere o texto abaixo. 

Ter Gutenberg escolhido a Bíblia como primeiro livro a 
ser divulgado amplamente foi um gesto revolucionário; foi colo-
car o sagrado em mãos profanas. Mas vai ser no sécu-
lo XVIII, com o Iluminismo, aprofundando algumas questões 
colocadas pelo Renascimento, que a leitura avança ainda mais, 
pois passou a traduzir para as línguas ocidentais muitas das 
obras clássicas até então acessíveis apenas em grego e latim, 
decorrendo daí uma maior popularização da tradição cultural do 
Ocidente e do Oriente. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Ler o mundo. S.Paulo: Global, 
2011. p. 144) 

11. O helenismo foi um fenômeno que traduziu a difusão de 
obras clássicas da cultura grega, à medida em que  

(A) a expansão do império macedônico, após este haver 
dominado o território grego e efetivado muitas trocas 
culturais com essa civilização, incluiu a propagação 
da cultura helênica. 

(B) o império romano traduziu para o latim as principais 
obras científicas, filosóficas e literárias da Grécia, in-
corporando esse legado cultural, bem como as insti-
tuições políticas dessa civilização. 

(C) a biblioteca de Alexandria serviu de base para a po-
pularização da cultura grega em todo o Ocidente, até 
ser destruída por um incêndio criminoso, no final da 
Idade Média.  

(D) o governo de Atenas se empenhou em fazer circular 
as produções de seus pensadores e artistas, após 
ter vencido Esparta na Guerra do Peloponeso, vitória 
que selou a unificação do território grego. 

(E) o Renascimento recuperou e valorizou as referên-
cias estéticas da cultura grega, fazendo ressurgir o 
interesse por essa civilização, do qual derivou o mo-
vimento batizado de helenismo.  

_________________________________________________________ 

12. A impressão mecânica da Bíblia por Johannes Gutenberg 
ocorreu em meados do século XV, período em que a Igre-
ja Católica 

(A) sofria o impacto da Reforma Protestante, combatida 
com diversas medidas, como a difusão massiva da 
Bíblia a fim de propagar a sua versão da “palavra de 
Deus” e aprofundar o vínculo dos fiéis com as sagra-
das escrituras.  

(B) patrocinava esse inventor a fim de que a reprodução 
rápida e eficaz da Vulgata, a versão da Bíblia em 
latim, atendesse às demandas da Companhia de 
Jesus, que então se instalava em diversas partes do 
globo promovendo a catequese dos nativos. 

(C) remodelava-se em virtude das críticas proferidas 
pelos teóricos renascentistas defensores do antropo-
centrismo, passando a dar mais autonomia aos fiéis 
e incentivando que estes lessem e interpretassem a 
Bíblia. 

(D) aderia ao enciclopedismo, valorizando a impressão 
de todo tipo de obra que registrasse o conhecimento 
e o pensamento universal, incluindo os principais do-
cumentos do catolicismo, como a Bíblia Sagrada. 

(E) exercia forte poder político e controle social, valen-
do-se de uma estrutura hierárquica mediante a qual 
os clérigos exerciam grande autoridade sobre os 
fiéis que, em geral, não tinham acesso às letras. 

13. A concepção, expressa no termo Iluminismo, de que o pe-
ríodo em que este movimento cultural ocorreu corres-
ponderia ao das “luzes” contrapondo-se à visão preconcei-
tuosa da Idade Média como uma “Idade das Trevas”, con-
siderava que, durante a época medieval, 

(A) a Europa havia se tornado subdesenvolvida, politica-
mente frágil  e empobrecida graças à ação dos bár-
baros, povos que destruíram as civilizações existen-
tes e exerceram seu poderio por dezenas de sécu-
los. 

(B) o processo de ruralização, a predominância do po-
der político e cultural da Igreja e o impacto da Peste 
Negra teriam sido fenômenos de um período trágico, 
com pouca produção cultural e desenvolvimento 
científico. 

(C) a desagregação do feudalismo, que conferia alguma 
organização ao mundo medieval, somada à escas-
sez de universidades, e de centros urbanos compo-
riam um cenário de decadência e crise material.  

(D) a explosão demográfica descontrolada, as rebeliões 
camponesas causadas pela servidão e o fracasso 
das cruzadas teriam resultado em uma situação “ne-
gra” de convulsão social e profunda instabilidade po-
lítica.  

(E) a falência do poder da Igreja decorrente do predomí-
nio de ordens mendicantes, o pouco desenvolvimen-
to tecnológico e a pobreza dos estilos românico e 
gótico expressariam um período medíocre da his-
tória da humanidade. 

_________________________________________________________ 

14. A influência do antigo classicismo, revitalizada no Renas-
cimento e recuperada no Iluminismo, repercutiu entre nós, 
sobretudo, 

(A) no bucolismo que marcou profundamente a poesia 
de Castro Alves. 

(B) no tom confidencial da lírica de Álvares de Azevedo. 

(C) no Arcadismo ilustrado de Tomás Antonio Gonzaga. 

(D) nos sermões em que Antonio Vieira busca moralizar 
os costumes. 

(E) nos textos políticos em que Joaquim Nabuco abomi-
na a escravidão. 

_________________________________________________________ 

15. A valorização da mitologia clássica, em suas fontes em 
grego e latim, repercutiu também entre os 

(A) poetas do Parnasianismo, como Olavo Bilac e 
Alberto de Oliveira. 

(B) prosadores naturalistas, como Aluísio Azevedo e 
Adolfo Caminha. 

(C) cronistas do fim do século XIX, como Machado de 
Assis e João Ribeiro. 

(D) dramaturgos modernos, como Nelson Rodrigues e 
Plínio Marcos. 

(E) modernistas de 22, como Raul Bopp e Oswald de 
Andrade.   
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Atenção:  Para responder às questões de números 16 a 21, 
considere o texto abaixo. 

Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, entre outros, sonha-
ram com a pan-Europa que, com a inclusão de mais dez países, 
se tornou uma realidade irreversível. Os antecedentes da União 
Europeia são assim, alguns mais respeitáveis do que outros. 
Durante muito tempo depois da tentativa de Carlos Magno de 
substituir o império romano pelo seu, uma identidade europeia 
se definia mais pelo que não era do que pelo que era: cristã e 
não muçulmana, civilizada em vez de bárbara (e, portanto, com 
o direito de subjugar e europeizar os bárbaros − isto é, o resto 
do mundo).  

(Luis Fernando Verissimo. O mundo é bárbaro. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2008) 

16. O imperador medieval, a que o texto de Luis Fernando 
Veríssimo se refere, estimulou a criação de escolas em 
todo o império, provocando uma intensa renovação cultu-
ral, chamada de renascimento carolíngio. A efervescência 
cultural dessa época possibilitou 

(A) o intercâmbio de ideias, notícias e formas de com-
portamento que mudaram a vida política e a prática 
religiosa no mundo feudal. 

(B) o avanço em diversas áreas do conhecimento, como 
a invenção de novos métodos para a construção de 
canais de irrigação. 

(C) a difusão da cultura letrada, contribuindo assim para 
a preservação de diversas obras da antiguidade gre-
co-romana. 

(D) a fusão da cultura greco-romana com a cultura ca-
rolíngia, transformando uma e outra em uma nova 
forma de cultura: a medieval. 

(E) a substituição da concepção clássica de que “o ho-
mem é a medida de todas as coisas” pelo teocentris-
mo cristão da Igreja Católica. 

_________________________________________________________ 

17. Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 
O português

(Oswald de Andrade. O santeiro do mangue e outros 
poemas. São Paulo: Globo, 1991. p. 95) 

 Explica a ironia feita pelo autor do poema e identifica a 
ideia da identidade europeia, referida no texto de Luis 
Fernando Veríssimo, o que se afirma em: 

(A) O domínio e catequização dos índios, no sécu-
lo XVI, deveu-se à preocupação dos portugueses 
com os habitantes da nova terra. 

(B) Os portugueses foram os primeiros a reconhecer, 
entre outras coisas, os costumes, crenças e tradi-
ções dos indígenas brasileiros. 

(C) A nudez e os valores dos índios, cuja cultura refletia 
uma relação com a natureza, foram compreendidos 
pelos conquistadores portugueses. 

(D) Os primeiros contatos dos portugueses com os ín-
dios para assegurar a posse das terras pelo reino lu-
so foram pacíficos e amistosos. 

(E) O contato entre portugueses e indígenas em 1500 
foi marcado pela imposição de hábitos europeus so-
bre o modo de vida dos nativos. 

18. Ele destruiu apenas uma coisa: a Revolução Jacobina, o 
sonho de Igualdade, Liberdade e Fraternidade do povo 
erguendo-se em sua grandiosidade para derrubar a opres-
são. Este último foi um mito mais poderoso do que Napo-
leão, pois, após sua queda, foi isso, e não a memória do 
imperador, que inspirou as revoluções do século XIX, in-
clusive em seu próprio país.

(Eric Hosbsbawm. A era das revoluções: Europa 1789-
1848. Trad. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 113) 

 O texto e o conhecimento histórico permitem afirmar que 
Napoleão contrariou ideais da Revolução Francesa, uma 
vez que, enquanto os seus exércitos travavam guerras por 
toda a Europa, 

(A) colocou em prática propostas e atuação dos defen-
sores da “ditadura dos humildes”, que reforçaram o 
distanciamento das ambições populares das da elite 
burguesa na França. 

(B) impôs um regime despótico na França, suprimiu di-
reitos individuais, perseguiu intelectuais e o nas-
cente movimento operário e censurou a imprensa. 

(C) implantou na França e no império o Regime do 
Terror, caracterizado por violenta ação contra inimi-
gos do governo e pelo culto revolucionário, fundado 
na razão e na liberdade. 

(D) elaborou uma Constituição que restabeleceu o crité-
rio censitário para as eleições legislativas na França 
e no império marginalizando, assim, grande parcela 
da população. 

(E) empenhou-se em acabar com a supremacia da reli-
gião católica, e de seu clero, na França, desenvol-
vendo um culto revolucionário fundado na razão e na 
liberdade de expressão. 

_________________________________________________________ 

19. Em relação ao sonho de Hitler, a que o texto de Luis 
Fernando Veríssimo se refere, é correto afirmar que  

(A) a criação do Segundo Reich e o Tratado de 
Frankfurt, que dava à Alemanha as ricas regiões da 
Alsácia e da Lorena, levou ao revanchismo francês e 
à Segunda Guerra Mundial. 

(B) o sucesso econômico da Alemanha, sua expansão 
colonial e seu exaltado internacionalismo fomenta-
ram o desejo do Führer de expandir o seu império e 
conquistar o “espaço vital”. 

(C) o ataque na maior base naval norte-americana pelos 
alemães no Atlântico Sul foi produto da convicção 
estratégica de Hitler, que desejava destruir a frota 
americana ali estacionada. 

(D) a militarização do Terceiro Reich visava à expansão 
territorial, à conquista do “espaço vital”, que foi feita 
à custa de seus vizinhos e forjou o estopim da Se-
gunda Guerra Mundial. 

(E) a reivindicação europeia pela redivisão das áreas 
coloniais na África e na Ásia aguçou a cobiça do 
Terceiro Reich de conquistar domínios condizentes 
com o crescimento e o poder alemão. 
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20. Simpatizante dos ideais socialistas, o poeta Carlos 
Drummond de Andrade enaltece a bravura dos que 
resistem às invasões promovidas por Adolf Hitler, tal como 
se vê nestes versos: 

(A) As cidades podem vencer, Stalingrado! 
 Penso na vitória das cidades, que por enquanto é 

[apenas uma fumaça subindo do Volga.

(B) Adeus, minha presença, meu olhar e minhas veias 
 [grossas, 

 meus sulcos no travesseiro, minha sombra no muro 
[(...) 

(C) Será outro país? O governo o pilhou? O tempo o 
[corrompeu? 

 No país dos Andrades, secreto latifúndio, 
 a tudo pergunto e invoco; mas o escuro soprou; e 

[ninguém me secunda.

(D) Dançai, meus irmãos! 
 A morte virá depois 
 como um sacramento.

(E) Os desiludidos do amor 
 estão desfechando tiros no peito. 
 Do meu quarto ouço a fuzilaria.

_________________________________________________________ 

21. Num processo de colonização, o colonizador vê o nativo 
como um elemento a ser não apenas fisicamente domina-
do, mas também como alguém a quem deve impor ideias 
e convicções. Exemplo disso ocorreu, entre nós, com 

(A) a utilização didática do teatro, pelo Padre Anchieta, 
com a finalidade de conversão do gentio. 

(B) o empenho com que o poeta Gregório de Matos sa-
tirizava os costumes populares da cidade da Bahia. 

(C) a influência exercida pelos poetas clássicos sobre os 
nossos escritores arcádicos. 

(D) os romances de José de Alencar, inteiramente tribu-
tários da tradição literária portuguesa. 

(E) a poesia de Castro Alves, cujo vigor se deveu aos 
modelos literários dos iluministas franceses. 

_________________________________________________________ 

Atenção:  Para responder às questões de números 22 a 25, 
considere o poema e o texto abaixo. 

Primeiro houve entradas para pegar índio 
Entradas para descobrir o ouro  
Agora há entradas para plantar café 
(...)
Marcha soldado 
Pé de café 
Se não marchar direito 
O Brasil não fica em pé.

(Manuel Bandeira (excerto). Poesia completa & Prosa. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. p. 401 e 402) 

De todas as colônias inglesas, a melhor é o reino de 
Portugal. (Dito popular, muito em voga na metrópole em mea-
dos do século XVIII, sobre a dependência crescente de Por-
tugal em relação à Inglaterra.) 

(Francisco M. P. Teixeira. Brasil, História e Sociedade.
São Paulo: Ática, 2001. p. 98) 

22. O conhecimento histórico permite afirmar que a relação de 
dependência entre Portugal e Inglaterra a que o dito popu-
lar se refere foi concretizada pela assinatura do 

(A) Ato de Navegação, em 1651, que atingiu especial-
mente a Holanda, sua maior rival no mercado de 
consumo do açúcar na Europa, deslocou os lucros 
oriundos da agroindústria colonial para a Inglaterra. 

(B) Decreto de 1654 que promoveu a aliança entre Por-
tugal e Inglaterra, esta detentora de poderosa es-
quadra, que favoreceu a expulsão dos holandeses 
do Nordeste e de todos os domínios coloniais lusos. 

(C) Tratado de Methuen, em 1703, acordo que preju-
dicou o desenvolvimento industrial de Portugal e pro-
moveu a transferência de boa parte da riqueza brasi-
leira − ouro e diamantes − para a Inglaterra. 

(D) Ato de Abertura dos portos às nações amigas, em 
1808, liberando a importação de produtos de países 
que mantivessem relações amigáveis com Portugal, 
mas que na prática beneficiava apenas a Inglaterra. 

(E) Tratado de 1826 no qual Portugal reconhecia a in-
dependência do Brasil e reduzia as taxas alfande-
gárias que incidia sobre os produtos ingleses, infe-
rior à aplicada aos artigos comercializados no Brasil 
pelos portugueses. 

_________________________________________________________ 

23. O poema de Manuel Bandeira refere-se à expansão da 
economia cafeeira, que ocorreu no Brasil na segunda me-
tade do século XIX. Neste contexto, a cafeicultura desen-
volvendo-se principalmente no sudeste, 

(A) possibilitou a elevação das taxas alfandegárias, ga-
rantindo maior arrecadação e estimulando o desen-
volvimento de um mercado interno. 

(B) forneceu uma sólida base econômica para o domínio 
dos grandes proprietários de terras e favoreceu a 
consolidação do Estado Nacional.  

(C) colocou à mostra as contradições do Segundo Rei-
nado, expondo claramente a questão escravista e 
incentivando a imigração europeia. 

(D) estimulou a expansão do trabalho assalariado, o 
crescimento do mercado consumidor e a exportação 
de bens de consumo nacional. 

(E) desestabilizou as antigas formas de dominação do 
Estado e de organização social e promoveu o de-
senvolvimento industrial no País.  

_________________________________________________________ 

24. Os versos exemplificam a seguinte afirmação sobre 
Manuel Bandeira:

(A) Em seu livro de estreia, o poeta mostra-se ainda 
bastante sensível à influência das poéticas parnasia-
na e simbolista. 

(B) Já ao final da vida, o poeta buscou resistir aos ideais 
nacionalistas do movimento de 22. 

(C) Ainda que simpatizante do modernismo paulista, o 
poeta não abriu mão das normas clássicas da ver-
sificação. 

(D) Momentos há em que se reconhecem, na sua poe-
sia, técnica e tema típicos dos modernistas de 22. 

(E) Alguns poetas modernistas retomaram dos românti-
cos o tom solene do ufanismo nacionalista.  
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25. Os quatro versos finais desse excerto retomam em nova 
forma os bastante popularizados versos de “Marcha, sol-
dado, / cabeça de papel / se não marchar direito / vai pre-
so pro quartel”. Tal recurso revela uma forte presença do 
modernismo de 22: 

(A) as campanhas antimilitaristas. 

(B) o recurso da paródia crítica. 

(C) a ruptura entre poesia e fato econômico. 

(D) o desengajamento político. 

(E) a elevação espiritual do cotidiano. 
_________________________________________________________ 

Atenção:  Para responder às questões de números 26 a 29, 
considere o texto abaixo. 

A dois séculos de distância, o espetáculo ainda é 

assombroso (...) Que de tão longe uma Rainha enlouqueça e 

venha a morrer no cenário final do drama; que os sonhos dos 

Inconfidentes se cumpram depois de tantas sentenças; e que o 

Brasil se torne independente dali a 31 anos, e a República seja 

proclamada exatamente ao cumprir-se um século sobre aquelas 

prisões − tudo parece impregnado de um mistério claro, dese-

joso de revelar-se e de se fazer compreender. 

(Cecília Meireles. “Como escrevi o Romanceiro da Inconfi-
dência”, anexo a Romanceiro da Inconfidência. São Paulo: 
Global, 2012. p. 255) 

26. É correto afirmar que a independência do Brasil realizou 
os sonhos dos Inconfidentes, como afirma Cecilia Meire-
les, no que diz respeito  

(A) à participação massiva do povo na luta política pela 
soberania do país, uma vez que a adesão popular 
não aconteceu a tempo, durante a Inconfidência, da-
do que o movimento foi desbaratado em seu início. 

(B) ao combate à escravidão, perspectiva presente no 
movimento mineiro e que, logo após a independên-
cia, foi uma bandeira assumida como prioridade pela 
princesa Isabel.  

(C) ao rompimento dos vínculos coloniais com Portugal, 
pondo fim ao ônus da pesada tributação imposta, 
que cerceava o desenvolvimento econômico nacio-
nal, bem como ao poder da coroa portuguesa em 
decidir os rumos do país. 

(D) à instituição de um Estado soberano, independente,  
unificando toda a Nação sob a égide do governo da 
província de Minas Gerais, legitimado pelos símbo-
los pátrios consagrados, como a bandeira e o hino 
nacional. 

(E) ao fim da situação de atraso no país, pois, com a 
abertura dos portos após a Independência, o comér-
cio e as exportações sofreram grande impulso, 
atraindo, principalmente, investimentos ingleses. 

27. Contribuíram para a proclamação da República no Brasil
alguns fatores econômicos e políticos que emergiram na 
segunda metade do século XIX. Dentre esses fatores, 
pode-se citar 

(A) o rompimento do Vaticano com as monarquias vi-
gentes em razão do questionamento à estrutura de 
poder hierárquico nelas existente, acompanhado da 
opção pelos ideais republicanos considerados mais 
humanistas e universais.  

(B) o desgaste econômico da monarquia devido aos 
gastos despendidos com a Guerra do Paraguai e o 
enfraquecimento político dos militares após o desfe-
cho desse conflito, fenômeno que favoreceu o cres-
cimento de movimentos civis republicanos. 

(C) o fortalecimento do republicanismo, que contou com 
o poder político e econômico da elite cafeeira pau-
lista, responsável pela fundação do Partido Republi-
cano Paulista, em defesa do ideal republicano e do 
federalismo.  

(D) a difusão do positivismo, doutrina de origem norte-
americana que pregava a ordem e o progresso, a fim 
de que outras nações, a exemplo dos Estados Uni-
dos, se desenvolvessem economicamente, servindo-
se de instituições políticas modernas. 

(E) o desprestígio do governo de Pedro II em razão do 
fracasso de sua política imigratória subsidiada, das 
revoltas populares antimonárquicas e do golpe de-
sencadeado pelos republicanos radicais, que selou, 
definitivamente, a queda da monarquia. 

_________________________________________________________ 

28. Tendo como centro os sonhos dos Inconfidentes, Cecília 
Meireles criou a obra-prima que é o Romanceiro da In-
confidência, poema 

(A) inteiramente composto em decassílabos, voltado pa-
ra a exposição didática da ideologia dos seguidores 
de Tiradentes. 

(B) em prosa, que se tornou exemplo máximo desse gê-
nero literário, logo adotado por vários outros moder-
nistas. 

(C) épico, decalcado de Os Lusíadas, em que a autora 
demonstra grande familiaridade com a retórica 
clássica. 

(D) em que se alternam  o tom épico e o lírico, o modo 
reflexivo e o narrativo, tudo se sustentando numa 
grande variedade de ritmos. 

(E) em que, mesmo buscando afastar-se dos fatos histó-
ricos, se entrevê aqui e ali alguma referência inequí-
voca à Conjuração mineira. 

_________________________________________________________ 

29. Referindo-se no texto à origem e à motivação do Ro-
manceiro da Inconfidência, Cecília Meireles sugere que 
uma obra literária

(A) importa muito mais do que o fato histórico a partir do 
qual supostamente tenha sido gerada. 

(B) pode nascer a partir da atualização de um fato cujo 
sentido fundamental não perde força na história de 
um país. 

(C) impõe-se com mais força quando, rejeitando os va-
lores do passado, propõe novos caminhos políticos 
para um país. 

(D) tem como finalidade espelhar de modo bastante fiel 
os elementos essenciais da formação de uma so-
ciedade. 

(E) deve alicerçar-se na força da documentação his-
tórica, sem a qual se arrisca a ser um exercício 
gratuito de imaginação.  
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Atenção:  Para responder às questões de números 30 a 33, 
considere o texto abaixo. 

O triunfo global do capitalismo é o tema mais importante 
da história nas décadas que sucederam 1848. Foi o triunfo de 
uma sociedade que acreditou que o crescimento econômico 
repousava na competição da livre iniciativa privada, no sucesso 
de comprar tudo no mercado mais barato (inclusive trabalho) e 
vender mais caro. Uma economia baseada nas sólidas 
fundações de uma burguesia composta daqueles cuja energia, 
mérito e inteligência elevou-os a tal posição deveria − assim se 
acreditava − não somente criar um mundo de plena distribuição 
material, mas também de crescente felicidade, de avanço das 
ciências e das artes, numa palavra, um mundo de contínuo e 
acelerado progresso material e moral. 

(Eric J. Hobsbawm. A era do capital. Trad. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1977. p. 21) 

30. A crença de que a melhor forma de estimular o capitalismo 
seria a competição da livre iniciativa privada, dentre outras 
características apontadas pelo texto, pode ser traduzida 
pelo termo 

(A) liberalismo, cujos princípios, sistematizados por John 
Locke e Adam Smith, circularam amplamente no fi-
nal do século XIX e começo do XX, valorizando a 
propriedade privada, o livre mercado, o Estado de di-
reito e a liberdade de pensamento. 

(B) neoliberalismo, que aperfeiçoou as regras da oferta 
e da procura de modo que o Estado interviesse mi-
nimamente a fim de garantir a balança comercial fa-
vorável, conforme as teses propostas por economis-
tas alemães nos anos 1930. 

(C) keynesianismo, que defendia a competição interna e 
externa como forma de regular o crescimento des-
mesurado de alguns setores, impedindo crises ines-
peradas, conforme a teoria econômica elaborada 
após a II Guerra Mundial. 

(D) materialismo utópico, cuja finalidade última era in-
centivar o crescimento do consumo  em todas as ca-
madas sociais e o progresso da civilização humana 
a ponto de que nas sociedades futuras existisse ple-
na distribuição material. 

(E) mercantilismo que, no século XIX, valorizava prá-
ticas econômicas que contribuíssem para a expan-
são de mercados e a livre iniciativa, de forma que as 
burguesias europeias triunfassem sobre as nobrezas 
remanescentes. 

_________________________________________________________ 

31. As chamadas revoluções de 1848, também conhecidas 
como “primavera dos povos”, representaram à sua época, 
para a Europa, a 
(A) ascensão temporária do socialismo em diversos paí-

ses europeus, promovida por sublevações populares 
encabeçadas por partidos  socialistas e anarquistas.  

(B) queda de regimes monárquicos autoritários median-
te a aliança provisória da burguesia e da nobreza, 
com apoio do clero e de setores populares.  

(C) definitiva unificação de reinos multifacetados como a 
Itália e a Alemanha, sob um poder centralizador, 
após um período de intensas guerras internas. 

(D) eclosão e o triunfo temporário de movimentos popula-
res de caráter liberal, republicano e nacionalista em 
Paris e outros centros urbanos europeus, com apoio da 
burguesia. 

(E) tomada de poder pelas classes populares, motiva-
das pela publicação do Manifesto Comunista, pondo 
fim ao despotismo esclarecido ao lançar as bases da 
democracia. 

32. Uma das sólidas fundações de uma burguesia está na in-
serção do casamento no quadro do patriarcalismo, tema e 
situação que se centralizam, por exemplo, em escritores 
distintos, como os autores dos romances 
(A) O cortiço e Memorial de Aires.
(B) A moreninha e Iracema.
(C) Inocência e O ateneu.
(D) O tronco do ipê e Os sertões.
(E) Senhora e D. Casmurro.

_________________________________________________________ 

33. Em S. Bernardo, romance de Graciliano Ramos, o cresci-
mento econômico do protagonista-narrador Paulo Honório 
deu-se não exatamente pela competição da livre iniciativa 
privada, mas  
(A) pela ambição feroz, associada à violência desmedi-

da e criminosa do fazendeiro. 
(B) pela coincidência de a compra das terras ter-se dado 

em meio ao surto de imigração de trabalhadores. 
(C) pelo talento do pessoal técnico especializado de 

quem o fazendeiro soube se cercar. 
(D) pelo súbito e extraordinário aumento da cotação do 

café no mercado internacional. 
(E) pelo importante apoio político que o fazendeiro con-

seguiu obter dos coronéis da região. 
_________________________________________________________ 

Atenção:  Para responder às questões de números 34 a 37, 
considere o texto abaixo. 

Antes mesmo do indianismo e do regionalismo, a ficção 
brasileira, desde os anos de 1840, se orientou para outra ver-
tente de identificação nacional através da literatura: a descrição 
da vida nas cidades grandes, sobretudo o Rio de Janeiro e áreas 
de influência, o que sobrepunha à diversidade do pitoresco regio-
nal uma visão unificadora. Se por um lado isto favoreceu a imita-
ção mecânica da Europa, e portanto uma certa alienação, de ou-
tro contribuiu para dissolver as forças centrífugas, estendendo so-
bre o País uma espécie de linguagem culta comum a todos e a 
todos dirigida (...), que contrabalança o particular de cada zona. 

(Antonio Candido. A educação pela noite. São Paulo: Ática, 
1987. p. 203) 

34. A influência exercida pelos costumes, valores e hábitos 
europeus no Brasil teve grande expressão durante o pe-
ríodo conhecido como Belle Époque. Entre as caracterís-
ticas desse período, pode-se destacar 
(A) a intensa difusão, em cidades como Paris e Viena, 

dos valores e hábitos da alta burguesia, como o 
culto ao lazer, às artes e ao entretenimento, favore-
cidos pela vida urbana e pela infraestrutura existen-
te nessas capitais. 

(B) a celebração do pacifismo, do hedonismo  e do “es-
tilo de bem viver”, após o dramático período vivido 
pelas sociedades europeias durante a Primeira 
Guerra Mundial. 

(C) a retomada do classicismo, principal influência do Art
Nouveau, uma vez que o “culto ao belo” e a busca 
da perfeição na reprodução da realidade orientaram 
o gosto e a estética predominantes nos grandes cen-
tros culturais europeus. 

(D) a expansão da cultura de massas, na França e na 
Inglaterra, graças à difusão do rádio e do cinema, 
permitindo que o gosto popular fosse incorporado 
pela alta burguesia, não mais preocupada em se di-
ferenciar do proletariado. 

(E) o período de prosperidade econômica, na capital 
francesa, decorrente da administração moderna e 
reformista exercida pela Comuna de Paris logo após 
a Guerra Franco-Prussiana, que possibilitou uma fa-
se de efervescência cultural. 
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35. No início do século XX, a imitação mecânica da Europa a que 
o texto se refere ainda se fazia notar no Rio de Janeiro, 
norteando, por exemplo, uma ampla reforma urbana 
inspirada na capital francesa. No âmbito das medidas ligadas 
à reforma implementada pelo prefeito Pereira Passos, 
ocorreu 

(A) o “afrancesamento” da cidade: a inauguração de es-
paços para o lazer e a cultura como o Jardim Botâ-
nico e o Teatro Municipal, além do estímulo ao inter-
câmbio cultural com Paris, do qual resultou a Missão 
Artística Francesa. 

(B) a Revolta dos Malês: reação violenta da população 
negra, especialmente de marinheiros e estivadores 
capoeiristas, vítimas de maus-tratos e da ação da 
polícia, que os perseguia para impedir sua circula-
ção nas áreas revitalizadas da cidade. 

(C) o “ponha-se na rua”: lema pelo qual ficou conhecida a 
desapropriação de moradias insalubres, supostamente 
infectadas pela febre amarela e previamente identifica-
das, pelos sanitaristas, com as letras “P.R.” na entrada. 

(D) a eleição do cacete: grande tumulto ocorrido na elei-
ção para prefeito, findo o mandato de Pereira Pas-
sos, uma vez que este tentava se reeleger por meio 
de fraude eleitoral, provocando a revolta de seus 
concorrentes e a destruição das urnas. 

(E) o “bota abaixo”: a expulsão de milhares de morado-
res de cortiços para a derrubada dos mesmos, viabi-
lizando a abertura de avenidas e boulevares, ao pas-
so que essa população se transferia para os su-
búrbios da cidade. 

_________________________________________________________ 

36. Para exemplificar adequadamente as referências iniciais 
do texto, pode-se associar 

I. Machado de Assis ao intento de documentar uma 
cultura regional. 

II. José de Alencar ao propósito de idealizar valores 
da cultura nativa. 

III. Machado de Assis à exaltação do nacionalismo 
mais exacerbado. 

IV. José de Alencar à expressão da diversidade cultu-
ral do país. 

 Atende ao enunciado o que está APENAS em 
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) I e III.
(D) II e IV.
(E) III e IV.

_________________________________________________________ 

37. Elementos importantes da vida no Rio de Janeiro, entre os 
quais se destacam tipos representativos da sociedade do 
“tempo do Rei”, ganharam relevo 

(A) nos contos de Noite na taverna, nos quais Álvares 
de Azevedo  aproxima poeticamente os registros da 
reportagem e da imaginação. 

(B) no romance Memórias de um sargento de milí-
cias, no qual Manuel Antonio de Almeida se porta 
como um cronista de costumes. 

(C) na peça Macário, exemplo de como o nosso roman-
tismo ainda imaturo se apropria de temas e lingua-
gens da dramaturgia alemã. 

(D) no romance O Ateneu, pelo qual Raul Pompeia dá 
voz a seu talento de jornalista investigando docu-
mentação do Rio colonial. 

(E) nos contos de Várias Histórias, em que Machado 
de Assis intensifica seu talento satírico ao criticar 
duramente os mandatários da cidade. 

Atenção:  Para responder às questões de números 38 a 40, 
considere o texto abaixo. 

Em Memórias do Cárcere, lê-se a seguinte passagem, 
em que Graciliano Ramos, preso em 1936, recorda a prisão que 
sofrera seis anos antes: 

Chegamos ao quartel do 20o Batalhão. Estivera ali em 
1930, envolvera-me estupidamente numa conspiração besta 
com um coronel, um major e um comandante da polícia e, vinte 
e quatro horas depois, achava-me preso e só. Pensando nessas 
coisas, desci do automóvel, atravessei o pátio que, em 1930, vi-
a cheio de entusiastas enfeitados com braçadeiras vermelhas. 
(...) Se todos os sujeitos perseguidos fizessem como eu, não te-
ria havido uma só revolução no mundo. Revolucionário chinfrim. 
As minhas armas, fracas e de papel, só podiam ser manejadas 
no isolamento. 

(Graciliano Ramos. Memórias do Cárcere. São Paulo: Martins, 
6. ed, 1969. p. 19 e 20) 

38. A prisão, em 1936, do autor de Memórias do Cárcere re-
laciona-se ao contexto histórico em que se insere o mo-
vimento conhecido como 

(A) Revolta Armada, que apoiada em vários setores sociais 
liderados por frações das oligarquias descontentes com 
o exclusivismo paulista sobre o poder republicano 
federal, foi responsável pela Revolução de 1930. 

(B) Cívico MMDC, que iniciou os preparativos para a luta 
armada em favor da redemocratização do país e a con-
vocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar 
uma nova Constituição mais liberal e cidadã. 

(C) Campanha Civilista, que visava a derrubada do go-
verno representante da oligarquia e a aprovação 
imediata de medidas para que o país retomasse a 
normalidade política e a ampliação da participação 
popular. 

(D) Intentona Comunista, que serviu de pretexto para o go-
verno desencadear violenta repressão a todos os parti-
cipantes e simpatizantes do comunismo, ou apenas 
suspeitos de simpatizar, e aos inimigos do regime. 

(E) Revolução Paulista de 1924, movimento de caráter na-
cional, mas que ficou limitado na cidade de São Paulo, 
onde elementos da poderosa Força Pública, subleva-
ram-se, tomando pontos estratégicos da cidade. 

_________________________________________________________ 

39. Esse fragmento das Memórias do Cárcere, que datam do 
período político conhecido como ......, constitui um 
exemplo de narrativa em ...... pessoa, que opera como 
...... . 

 Preenchem corretamente as lacunas do enunciado acima, 
na ordem dada: 

(A) Estado Novo  −  primeira  −  um testemunho de ex-
periência 

(B) República Nova  −  primeira  −  um romance de for-
mação 

(C) Estado Novo  −  terceira  −  uma transcrição de do-
cumento 

(D) Nova República  −  primeira  −  uma confissão cul-
posa 

(E) Ditadura Militar  −  terceira  −  um desabafo político 
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40. Graciliano Ramos criou personagens de ficção marcantes, como Fabiano e Paulo Honório, que, em seus respectivos romances, 

(A) pertencem a grupos rebelados que convulsionaram o sertão.  

(B) aproximam-se pelo fato de ambos assumirem o ato de narrar. 

(C) constituem símbolos esperançosos de uma sociedade mais justa. 

(D) representam faces do conformismo do trabalhador oprimido. 

(E) ocupam posições econômicas e sociais inteiramente contrastantes.

Atenção:  Para responder às questões de números 41 a 43, considere o texto abaixo. 

Como todas as revoluções das vanguardas históricas, o Futurismo traduz logo nos seus primeiros textos o grito de ruptura de 
uma classe que não deseja mais pactuar com a estabilidade do sistema. Mas o grito de ruptura é dado com os elementos e valores 
típicos do mesmo grupo contestado. Os elementos “perigo”, “velocidade”, “energia”, “audácia”, “revolta”, “bofetada”, “soco” – inicial-
mente propostos com a finalidade de traduzir o vitalismo antiburguês do Futurismo – serão os mesmos, desenvolvidos, que levarão o 
movimento a concluir no fascismo. 

(Sílvio Castro. Teoria e política do modernismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1979. p. 34 e 35) 

41. O líder do movimento futurista italiano e membro do Partido Fascista, Filippo Tommaso Marinetti, em um de seus manifestos 
defendeu a beleza da guerra, com suas “espirais de fumaça pairando sobre aldeias incendiárias”, bem como “os perfumes e os 
odores de decomposição”. A valorização da guerra era também parte dos ideais do fascismo, que  

(A) mobilizava o sentimento anticlerical da população italiana para combater a autoridade da Igreja e do papa, e convencê-la a 
submeter-se apenas à autoridade de Mussolini, após os chamados “acordos de Latrão”. 

(B) reivindicava expansão territorial por todo o norte da África, virando a recomposição do antigo Mare Nostrum ou Império 
Romano. 

(C) estimulava a organização de legiões inspiradas no Império Romano  para enfrentar os opositores do fascismo, especial-
mente os monarquistas e militantes de direita, no espírito de uma verdadeira cruzada interna. 

(D) combatia os países democráticos alegando que apenas o regime fascista seria capaz de conferir paz e prosperidade ao 
mundo, eliminando, ainda as minorias e os povos considerados inferiores, como judeus, africanos, asiáticos e ibéricos. 

(E) exaltava valores como virilidade, heroísmo e espírito de combate, estimulando a juventude a participar de forças 
paramilitares e demonstrações de sua fidelidade ao “Duce”, da qual foi exemplo a Marcha sobre Roma. 

42. No Brasil, ocorreram ecos vanguardistas do Futurismo, tal como se pode depreender destes versos de Mário de Andrade: 

(A) Sobreviventes da pureza antiga, 
as penas brancas, no debrum das asas. 

(B) No cavalo da frente o atro anjo infiel 
Com façanhas de guerra se compraz. 

(C) passa galhardo um filho de imigrante
loiramente domando um automóvel! 

(D) Um luar amplo me inunda, e eu ando 
Em visionária luz a nadar 

(E) Um sonho de mancebo e de poeta. 
El-Dorado de amor que a mente cria

43. Expressões importantes da vanguarda histórica e estética que representou o modernismo de 22 encontram-se sistematizadas 
em textos-manifestos, tais como: 

(A) “Prefácio interessantíssimo” e “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”. 

(B) “Itinerário de Pasárgada” e “Martim Cererê”. 

(C) “Suspiros poéticos e saudades” e “Lede”. 

(D) “Há uma gota de sangue em cada poema” e “Marco zero”. 

(E) “Cinza das horas” e “Alguma poesia”. 
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Atenção:  Para responder às questões de números 44 a 47, considere o texto abaixo. 

Na ficção de Guimarães Rosa, cuja primeira virtude é chamar o leitor para uma espécie de gramática de uma nova língua, o 
cenário privilegiado é o de um amplo sertão brasileiro, entendido ainda como espaço simbólico. E o autor teve olhos também para o 
nascimento de Brasília, num conto de Primeiras estórias. Entre o tempo arcaico e o tempo do futuro, entre “a roça e o elevador”, 
para lembrar uma imagem de Carlos Drummond de Andrade, Rosa escolheu a ambos: linguagem de novíssima arquitetura, temas 
que remontam ao regionalismo primitivo, povoado de coronéis e jagunços. 

(Aristides Valerim, inédito)

44. Ainda que Brasília, ao ser inaugurada, tenha sido celebrada como a “meta-síntese” do Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, 
e aclamada por seu projeto arquitetônico moderno e arrojado, também foi alvo de críticas e polêmicas uma vez que  

(A) os candangos, assim chamados os operários que trabalharam na construção de Brasília, fizeram grandes protestos na festa de 
inauguração, denunciando as péssimas condições de vida e de trabalho a que haviam sido submetidos nos anos que duraram as 
obras.

(B) a falta de estradas, cuja construção não havia sido prevista, o clima árido e as muitas dificuldades de comunicação 
dificultaram a ocupação urbana, ficando a cidade, após inaugurada, praticamente despovoada por um extenso período. 

(C) a rápida transferência da capital federal, até então situada no Rio de Janeiro, foi recebida com muita resistência pelos 
funcionários públicos que se recusaram a se mudar imediatamente para Goiás e protagonizaram a mais longa greve dessa 
categoria.  

(D) os gastos com as obras extrapolaram o orçamento previsto, sendo necessários empréstimos externos complementares, 
além disso, o aumento da inflação e algumas denúncias de corrupção no governo foram associados, pela oposição, à 
construção de Brasília. 

(E) a proposta inédita na história do país, de transferir a capital para o centro geográfico do território brasileiro, encontrou
grandes entraves na legislação e junto à opinião pública, uma vez que o projeto desenvolvimentista tinha pouco respaldo 
popular. 

45. O poder exercido pelo coronéis durante a República Velha, principalmente no meio rural, 

(A) expressava-se no chamado “voto de cabresto”, favorecido pela inexistência do voto secreto e de uma Justiça Eleitoral, o 
que facilitava, inclusive, fraudes recorrentes.  

(B) era duramente combatido pelas oligarquias estaduais, uma vez que o mandonismo local ameaçava as políticas em-
preendidas por esses grupos políticos e seus interesses. 

(C) contestava a política dos governadores, sustentada pelos fazendeiros e comerciantes de Minas Gerais e de São Paulo. 

(D) limitava-se às regiões norte e nordeste, onde contava com apoio da Igreja e de movimentos sociais, uma vez que a pre-
sença do poder público, nessas regiões, era inexistente. 

(E) baseava-se na lógica da troca de favores, sem prejuízo para as classes populares, que recebiam inegáveis benefícios eco-
nômicos ao obedecerem os coronéis. 

46. Por gramática de uma nova língua deve-se entender que, de fato, Guimarães Rosa 

(A) renovou os estudos linguísticos no Brasil, por meio do que acabou propondo como Gramatiquinha.

(B) adotou uma série de estrangeirismos, pela necessidade de se nomear coisas e fenômenos estranhos à realidade nacional. 

(C) criou uma linguagem própria, fusão da erudição linguística do autor e do aproveitamento inventivo da oralidade regional. 

(D) promoveu uma dura crítica da fala popular, propondo uma rigorosa observação dos parâmetros da norma culta. 

(E) apoiou seu estilo na gíria urbana e na fala simples dos campesinos, fundindo assim duas linguagens já consolidadas. 

47. As disputas violentas entre bandos de jagunços fornecem ao romance Grande sertão: veredas uma linha narrativa básica, 
pontuada pela presença intensa de um amor culposo, de sofridas indagações acerca do que é o Bem e o que é o Mal. Por conta 
disso, nesse romance de Guimarães Rosa as tonalidades da épica, da lírica e da reflexão metafísica ou moral 

(A) excluem-se reciprocamente, razão pela qual o romance apresenta-se dividido em três partes. 

(B) integram-se de modo admirável, costuradas pela linguagem nova e surpreendente criada pelo artista. 

(C) combatem-se a  maior parte do tempo, saindo vitorioso o sentimento cristão que a tudo consegue harmonizar. 

(D) alternam-se um tanto arbitrariamente, constituindo isso a única fragilidade do romance. 

(E) dão ao conjunto um aspecto nebuloso, entre farsa e tragédia, que se oferece ao leitor como enigma insolúvel. 
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Atenção:  Para responder às questões de números 48 a 50, considere o texto abaixo. 

A “modernidade” do século XX que se desviou pelos caminhos que foram ter nos campos de concentração nazistas, no 
sacrifício de Hiroshima pela bomba atômica, nas ditaduras do Leste, na Guerra do Vietnã, na Guerra do Golfo, decorreu de uma 
combinação de vontade de poder e uso de tecnologias novas indiferentes aos valores da humanização e da socialização. Só nos resta
denunciar a inconsciência feroz que se ocultou sob a fachada de racionalização. (...) Para o físico Ampère, a palavra cibernética 
significava uma arte que, segundo o étimo grego (kybernétes: piloto), deveria “assegurar a todos os cidadãos a possibilidade de fruir 
plenamente dos benefícios deste mundo”. 

(Alfredo Bosi. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 361) 

48. Dentre os acontecimentos e fenômenos históricos listados no trecho acima, pode-se relacionar como parte da Guerra Fria 

(A) a adoção, após a II Guerra Mundial, da tática dos campos de concentração por diversos países ocidentais que conti-
nuaram a exterminar judeus e outros povos considerados inimigos. 

(B) o ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão, uma vez que esse ocorreu após a derrota do Eixo, ou seja, quando a 
II Guerra Mundial já havia terminado. 

(C) as ditaduras do Leste Europeu, pelas quais a União Soviética foi responsável  uma vez que impôs membros do Partido 
Comunista soviético para governar os países subjugados, por serem, seus lideres, pró-capitalistas. 

(D) a Guerra do Vietnã, na qual houve o duro enfrentamento do exército norte-americano, a favor do governo do Vietnã do Sul, 
contra a Frente Nacional para a Libertação do Vietnã, que contava com apoio da URSS.  

(E) a Guerra do Golfo, uma vez que  a intensa presença de mísseis na região foi uma clara demonstração do poderio bélico 
das duas  potências mundiais, protagonistas da Guerra Fria. 

49. A bomba 
  é uma flor de pânico apavorando os floricultores 
 A bomba 
  é o produto quintessente de um laboratório falido 
 A bomba 
  é miséria confederando milhões de misérias 

 Esses versos iniciais já indicam a estrutura fixa de um longo poema de Carlos Drummond de Andrade, “A bomba”. O 
procedimento básico dessa estrutura implica o seguinte efeito: 

(A) esvaziar o poder expressivo de uma palavra por meio de repetição abusiva. 
(B) sugerir o poder da bomba pela repetição do nome e pela predicação de fortes imagens.  
(C) acusar a pouca frequência com que os homens buscam a paz pela via da guerra. 
(D) mostrar que a bomba é em si mesma irrelevante para a configuração de uma nova ordem mundial. 
(E) assegurar a memorização de versos que, pela repetição da mesma rima, sugerem um desastre nuclear. 

50. No poema “Por você por mim”, de Ferreira Gullar, leem-se estes versos: 

O Vietnã agora está cheio de arame farpado 
de homens louros 
farpados 
armados 
vigiados 
cercados 
assustados 

está cheio de jovens homens louros 
e cadáveres jovens 

de homens louros 
enganados

 Desses versos deduz-se que o poeta 

(A) busca o tom neutro de uma reportagem bastante fidedigna. 
(B) lamenta a sorte dos soldados nativos, impotentes e desarmados. 
(C) encoraja os jovens soldados louros a resistirem no Vietnã. 
(D) confia no bom desfecho da guerra contra o imperialismo vietnamita. 
(E) repele a causa pela qual lutam os soldados norte-americanos.  


