MEDICINA - UNICHRISTUS
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA 2020.1 - PROVA 3

QUESTÃO 01

Pesquisadores da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da USP de Pirassununga
estão monitorando a temperatura de animais a distância, via computador. O sistema, inédito no mundo, está
sendo testado em dez vacas leiteiras da raça holandesa.
Por meio de chips e sensores, um softwear recebe informações sobre temperatura do animal. Esses
dados podem ser usados para melhorar o manejo, proporcionando mais conforto ao rebanho e aumento da
produção.
Disponível em: http://noticias.uol.com.br/inovação/ultimas/ult762ul1964.jhtm. Acesso em: 30 jul. 2020.

O título de um texto busca, além de atrair a atenção do leitor, permitir uma pré-leitura do assunto que será
abordado. A leitura do texto anterior leva a inferir que o melhor título para ele é:
A.
B.
C.
D.
E.

USP testa tecnologia para monitorar via computador temperatura de animais
USP descarta tecnologia para monitorar via computador alguns animais
USP monitora, em todo o mundo, via computador temperatura de animais
Universidade confirma a qualidade de uma tecnologia para monitorar animais
USP vai criar tecnologia para analisar variação de temperatura em animais
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QUESTÃO 02
Pesquisadores da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da USP de Pirassununga
estão monitorando a temperatura de animais a distância, via computador. O sistema, inédito no mundo, está
sendo testado em dez vacas leiteiras da raça holandesa.
Por meio de chips e sensores, um softwear recebe informações sobre temperatura do animal. Esses
dados podem ser usados para melhorar o manejo, proporcionando mais conforto ao rebanho e aumento da
produção.
Disponível em: http://noticias.uol.com.br/inovação/ultimas/ult762ul1964.jhtm. Acesso em: 30 jul. 2020.

De acordo com a intenção do falante, com as escolhas e as combinações realizadas e com os elementos da
comunicação sobre os quais se centra a mensagem, é possível reconhecer diferentes funções da linguagem. A
leitura do texto anterior permite inferir que nele predomina a função
A.
B.
C.
D.
E.

conativa.
referencial.
poética.
metalinguística.
fática.
1
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QUESTÃO 03

Não parava de cantar, Antônio, afirmando que ia para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava
que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia o martelo martelando lá dentro, toc toc toc, e, quando os sete
dias se passaram, o oitavo dia acordou e deu de cara com a máquina da morte prontinha.
Mas ficou bonita demais, dava até gosto ficar vendo. E isso anda? Não andava. Voa? Não voava. Nada?
Não. Claro que não cabia na compreensão de ninguém, como é que Antônio diz que vai pra outro tempo se essa
máquina não sai do canto? E ele até se irritava, isso aí é a máquina da morte, eu é que sou a máquina do tempo.
Mas o povo duvidava: e é? Desde quando?
FALCÃO, Adriana. A máquina. Rio de Janeiro: Objetiva,1999. p 88-9.

A leitura do texto anterior permite inferir que, na sua composição, se observa a presença
A.
B.
C.
D.
E.

apenas do discurso direto.
apenas do discurso indireto.
do discurso indireto livre.
excessiva de verbos de elocução.
do forte viés anticlerical.

GABARITO – C

QUESTÃO 04

A curiosidade do advogado aumentou. Excitado, percorreu mentalmente todas as questões relativas à
Execução de Alimentos para chegar à solução do mistério. Numa fração de segundos, ele foi tomado por uma
certeza inabalável. Pegou o celular, discou o número do celular da colega que estava na sala de audiência.
Disponível em: www.jus.com.br/legal/academia/texto013.html. Acesso em: 6 jul. 2020.

No texto, a expressão “discou o número” exemplifica o emprego de uma metáfora caracterizada pelo emprego de
palavras fora do seu significado original; entretanto, devido ao uso contínuo, não mais se percebe que estão sendo
empregadas em sentido figurado. Esse recurso estilístico é conhecido como
A.
B.
C.
D.
E.

antanáclase.
hipálage.
apóstrofe.
catacrese.
oximoro.

GABARITO – D
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QUESTÃO 05
A curiosidade do advogado aumentou. Excitado, percorreu mentalmente todas as questões relativas à
Execução de Alimentos para chegar à solução do mistério. Numa fração de segundos, ele foi tomado por uma
certeza inabalável. Pegou o celular, discou o número do celular da colega que estava na sala de audiência.
Disponível em: www.jus.com.br/legal/academia/texto013.html. Acesso em: 6 jul. 2020.

Em “Pegou o celular, discou o número do celular da colega que estava na sala de audiência.”, o vocábulo “que”
introduz uma oração
A. subordinada adjetiva.
B. subordinada substantiva.
C. subordinada adverbial.
D. coordenada sindética.
E. coordenada assindética.
GABARITO – A

QUESTÃO 06
A curiosidade do advogado aumentou. Excitado, percorreu mentalmente todas as questões relativas à
Execução de Alimentos para chegar à solução do mistério. Numa fração de segundos, ele foi tomado por uma
certeza inabalável. Pegou o celular, discou o número do celular da colega que estava na sala de audiência.
Disponível em: www.jus.com.br/legal/academia/texto013.html. Acesso em: 6 jul. 2020.

Em “Numa fração de segundos, ele foi tomado por uma certeza inabalável.”, a vírgula foi usada adequadamente
para separar
A) aposto.
B) vocativo.
C) adjunto adverbial deslocado.
D) oração subordinada adverbial anteposta.
E) o predicativo deslocado.
GABARITO – C
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QUESTÃO 07

Esse tipo de coerência se refere ao texto visto como uma sequência de atos de fala. Os textos, orais ou
escritos, são exemplos dessas sequências, portanto devem obedecer às condições para a sua realização. Se o
locutor ordena algo a alguém, é contraditório que ele faça, ao mesmo tempo, um pedido. Quando fazemos uma
pergunta para alguém, esperamos receber como resposta uma afirmação ou uma negação, jamais uma sequência
de fala desconectada daquilo que foi indagado.
Disponível em: https://m.portugues.com.br. Acesso em: 6 ago. 2020.

Quando essas condições são ignoradas, temos como resultado a incoerência
A.
B.
C.
D.
E.

pragmática.
estilística.
genérica.
semântica.
sintática.
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QUESTÃO 08
Esse tipo de coerência se refere ao texto visto como uma sequência de atos de fala. Os textos, orais ou
escritos, são exemplos dessas sequências, portanto devem obedecer às condições para a sua realização. Se o
locutor ordena algo a alguém, é contraditório que ele faça, ao mesmo tempo, um pedido. Quando fazemos uma
pergunta para alguém, esperamos receber como resposta uma afirmação ou uma negação, jamais uma sequência
de fala desconectada daquilo que foi indagado.
Disponível em: https://m.portugues.com.br. Acesso em: 6 ago. 2020.

Em “Se o locutor ordena algo a alguém”, o conectivo “se” apresenta valor semântico de
A.
B.
C.
D.
E.

adversidade.
consequência.
causa.
condição.
concessão.

GABARITO – D
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QUESTÃO 09

Disponível em: https://www.google.com/?gws_rd=ssl#spf=. Acesso em: 6 ago. 2020.

Essa charge objetiva, pincipalmente,
A.
B.
C.
D.
E.

criticar o consumismo das pessoas.
associar o Natal ao consumo.
criticar a desigualdade social.
incentivar o impulso consumista das pessoas.
denunciar o materialismo do povo.

GABARITO – C
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QUESTÃO 10

Disponível em:
https://www.google.com/?gws_rd=ssl#spf=. Acesso em: 6 ago. 2020.

O sentimento expresso pela família retratada na charge é, principalmente, o de
A.
B.
C.
D.
E.

saudade.
exclusão.
comiseração.
perplexidade.
surpresa.

GABARITO – B
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QUESTÃO 11
Alma fatigada
Nem dormir nem morrer na fria Eternidade!
mas repousar um pouco e repousar tanto,
os olhos enxugar das convulsões do pranto,
enxugar e sentir a ideal serenidade.
A graça do consolo e da tranquilidade
de um céu de carinhoso e perfumado encanto,
mas sem nenhum carnal e mórbido quebranto,
sem o tédio senil da vã perpetuidade.
Um sonho lirial de estrelas desoladas,
onde as almas febris, exaustas, fatigadas
possam se recordar e repousar tranquilas!
Um descanso de Amor, de celestes miragens,
onde eu goze outra luz de mística paisagens
e nunca mais pressinta o remexer de argilas!

CRUZ E SOUSA. Obra completa. Rio de janeiro: Editora José Aguilar, 1961, p. 191-192.

O soneto de Cruz e Sousa exprime uma visão da morte como descanso, serenidade e superação do sofrimento.
Trata-se, pois, de uma
A.
B.
C.
D.
E.

visão alienada e futurista da morte.
postura negacionista da morte.
visão mórbida e realista da morte.
idealização funesta da realidade.
concepção escapista da morte.
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QUESTÃO 12
Ao organizar este volume, o autor não teve em mira, propriamente, selecionar poemas pela qualidade,
nem pelas fases que acaso se observem em sua carreira poética. Cuidou antes de localizar, na obra publicada,
certas características, preocupações e tendências que a condicionam ou definem, em conjunto. A antologia lhe
parece assim mais vertebrada e, por outro lado, espelho mais fiel.
Escolhidos e agrupados os poemas sob esse critério, resultou uma Antologia que não segue a divisão por
livros nem obedece à cronologia rigorosa. O texto foi distribuído em nove seções, cada uma contendo material
extraído de diferentes obras, e disposto segundo uma ordem interna. O leitor encontrará, assim, como pontos de
partida ou matéria de poesia: 1) O indivíduo; 2) A terra natal; 3) A família; 4) Amigos; 5) O choque social; 6) O
conhecimento amoroso; 7) A própria poesia; 8) Exercícios lúdicos; 9) Uma visão, ou tentativa de, da existência.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 20.ed. Rio de Janeiro: Record,1986. p.5.

Ao se refletir um pouco sobre a organização feita pelo poeta, pode-se concluir que sua obra resulta
A.
B.
C.
D.

da confluência entre a tristeza, a alegria e o distanciamento político da Literatura.
de um choque cultural vivenciado pelo poeta e por aqueles que amam a poesia moderna.
da grande dúvida existencial que foi eixo central da produção poética de Drummond.
do encontro entre uma individualidade e o mundo e a realidade social construída pelos homens que vivem
nesse mundo.
E. da total alienação da poesia amorosa de Drummond e da sua forte militância no Partido comunista.
GABARITO – D
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QUESTÃO 13

Ao organizar este volume, o autor não teve em mira, propriamente, selecionar poemas pela qualidade,
nem pelas fases que acaso se observem em sua carreira poética. Cuidou antes de localizar, na obra publicada,
certas características, preocupações e tendências que a condicionam ou definem, em conjunto. A antologia lhe
parece assim mais vertebrada e, por outro lado, espelho mais fiel.
Escolhidos e agrupados os poemas sob esse critério, resultou uma Antologia que não segue a divisão por
livros nem obedece à cronologia rigorosa. O texto foi distribuído em nove seções, cada uma contendo material
extraído de diferentes obras, e disposto segundo uma ordem interna. O leitor encontrará, assim, como pontos de
partida ou matéria de poesia: 1) O indivíduo; 2) A terra natal; 3) A família; 4) Amigos; 5) O choque social; 6) O
conhecimento amoroso; 7) A própria poesia; 8) Exercícios lúdicos; 9) Uma visão, ou tentativa de, da existência.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 20.ed. Rio de Janeiro: Record,1986. p.5.

O texto afirma que uma das matérias poéticas de Drummond é o “choque social”. Essa temática está muito
presente na segunda fase do poeta, que é conhecida como “fase da poesia social”. Uma das características dessa
fase de Drummond é:
A.
B.
C.
D.
E.

uma poesia de atmosfera provinciana.
a conservação de traços da Geração de 22 como piada e humor.
o impasse da comunicação poética.
o pessimismo corrosivo.
a solidariedade com o sofrimento humano.

GABARITO – E
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QUESTÃO 14

Não procureis qualquer nexo naquilo
que os poetas pronunciam acordados,
pois eles vivem no âmbito tranquilo
em que se agitam seres ignorados.
No meio de desertos habitados
só eles é que entendem o sigilo
dos que no mundo vivem sem asilo
parecendo com eles renegados.
Eles possuem, porém, milhões de antenas
distribuídas por todos os seus poros
aonde aportam do mundo suas penas.
São os que gritam quando tudo cala,
são os que vivem de si estranhos coros
para a fala de Deus que é sua fala.
LIMA, Jorge de. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar.

De início, neoparnasiano, Jorge de Lima aderiu posteriormente ao Modernismo. Acabou por se cristalizar como
poeta original e extremamente voltado para a criação de uma linguagem poética capaz de ser moderna sem
desprezar a tradição da poesia em Língua Portuguesa. Para o poeta, a poesia deve
A. transmitir um conhecimento sobre o que é humano por meio da intuição e não pela análise racional.
B. transmitir um sentimento divino sobre aquilo que é humano, baseando-se somente na razão.
C. buscar expressar o sentimento humano vinculado ao racional e ao material, pois a fé turva a visão analítica da
poesia.
D. obedecer apenas à razão, pois a poesia que está vinculada à intuição é falsa e superficial.
E. ser um produto da intuição associada à razão humana, pois a poesia é puramente intuitiva e fria bem como
desprovida de sentimento.

GABARITO – A
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QUESTÃO 15

Movimento literário lançado oficialmente em 1956, em São Paulo, no Museu de Arte Moderna, com uma
exposição de poemas-cartazes, ao lado de quadros e esculturas concretistas. A expressão concreta, que já era
utilizada em artes plásticas para definir as composições não figurativas, tendências geométrica e racionalista, foi
transposta para a poesia pelos poetas paulistas Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Dando
por encerrado o ciclo histórico do verso, propõem-se os poetas concretos substituí-lo por novas estruturas
baseadas na associação formal dos vocábulos em sua disposição espacial na página, em alinhamentos geométricos,
em lugar da sintaxe convencional e discursiva.
INFANTE, Ulisses. Curso de literatura de língua portuguesa: volume único. São Paulo:Scipione,2001.

O texto anterior apresenta algumas características do Concretismo. A poesia concreta
A.
B.
C.
D.
E.

defende que a ideia é mais importante que a distribuição formal.
valoriza o conteúdo semântico e a subjetividade das palavras.
considera a palavra um ser atuante.
é um instrumento de participação social e política.
explora o significante, ou seja, o aspecto material da palavra.

GABARITO – E
QUESTÃO 16

“O neoconcreto, nascido de uma necessidade de exprimir a complexa realidade do homem moderno
dentro da linguagem estrutural da nova plástica, nega a validez das atitudes cientificistas e positivistas em arte e
repõe o problema da expressão, incorporando as novas dimensões “verbais” criadas pela arte não figurativa
construtiva. (...) Não concebemos a obra de arte nem como “máquina” nem como “objeto”, mas como um quasecorpus, isto é, um ser cuja realidade não se esgota nas relações exteriores de seus elementos; um ser que,
decomponível em partes pela análise, só se dá plenamente à abordagem direta, fenomenológica.”
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/neoconcretismo. Acesso em: 6 ago. 2020.

A leitura do texto anterior permite inferir que o Neoconcretismo
A.
B.
C.
D.
E.

defende uma maior subjetividade e expressividade artística.
evita a interação do público com a obra de arte.
critica o abstracionismo e o uso de cores e formas geométricas.
reafirma as propostas do Concretismo.
nega o existencialismo e o humanismo.

GABARITO – A
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QUESTÃO 17
Observe esta obra.

Disponível em: https://www.google.com/search?q=davi+de+michelangelo&sxsrf=. Acesso em: 6 ago. 2020.

A escultura David, de Michelangelo, é uma das mais fascinantes obras da história da arte ocidental. Foi iniciada em
1501 e finalizada em 1504, sendo uma enorme representação humana de mais de 5 metros de altura e pesando 5
toneladas de mármore maciço. Essa obra de arte está inserida na arte
A.
B.
C.
D.
E.

barroca.
gótica.
românica.
grega.
renascentista.

GABARITO – E
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QUESTÃO 18

Disponível em: https://www.google.com/search?q=incendi+em+notre+dame&tbm=. Acesso em: 2 ago. 2020.

Construída entre 1163 e 1245 na Île de la Cité, a Catedral de Notre-Dame de Paris é uma das catedrais góticas mais
antigas do mundo. O nome da catedral significa Nossa Senhora e é dedicada à Virgem Maria. Em 15 de abril de
2019, a Catedral de Notre-Dame sofreu um violento incêndio. Atualmente, Notre-Dame de Paris está sendo
reconstruída, mantendo suas características orignais. Com relação às características do estilo gótico, é lícito afirma
que uma igreja gótica
A.
B.
C.
D.
E.

é conhecida como fortaleza de Deus em função de sua forte estrutura.
é bastante escura em função da ausência de vitrais.
apresenta a abóbada em nervuras que deixa visíveis os arcos ogivais.
obrigatoriamente só apresenta um portal.
apresenta a abóbada em arestas que deixa visíveis os arcobotantes.

GABARITO – C
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QUESTÃO 19

Disponível em: https://www.google.com/search?q=abobada+em+ber%C3%A7o&sxsrf=. Acesso em: 2 ago. 2020.

A abóbada de berço consitia em um semicírculo, arco pleno, ampliado lateralmente pelas paredes. Apresentava,
entretanto, duas desvantagens: o excesso de peso da pedra, que podia provocar sérios desabamentos, e
A.
B.
C.
D.
E.

a pouca luminosidade no interior das construções em virtude de janelas estreitas.
a fragilidade das paredes de sustentação, pois elas eram extremamente finas e com grandes aberturas laterais.
o grande risco de incêndio, pois as paredes eram constantemente molhadas com grande quantidade de álcool.
a necessidade da presença de colunas gragas para a sustentação desse tipo de abóbada.
a pouca durabilidade, pois a vida útil desse tipo de abóbada era de aproximadamente 5 anos.

GABARITO – A
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QUESTÃO 20

Disponível em: https://www.google.com/search?q=cristo+em+majestade&tbm=. Acesso em: 2 ago. 2020.

Tendo no centro, a figura de Jesus Cristo, cercado de anjos e dos símbolos dos evangelistas, esse afresco, pintado
na abside da igreja de San Clemente de Tahull, na Espanha, é um bom exemplo da pintura
A.
B.
C.
D.
E.

renascentista.
barroca.
românica.
grega.
neoclássica.

GABARITO – C
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QUESTÃO 21

La obsesión de Márquez por los puentes venía de tres años atrás, otoño de 1994, cuando el de Petrinja se
le escapó por muy poco y Chistiane Amanpout, de la CNN, llegó tarde a la guerra. Márquez tenía docenas de
puentes intactos y destruídos, pero nunca en el momento de volar por los aires. Ningún cámara profesional lo
había logrado aún en la ex Yugoslavia. Grabar un puente en el momento en el que dice adiós muy buenas parece
fácil, pero no lo es.
Fragmento de Territorio comanche. Arturo Pérez Reverte. Ollero & Ramos editores, 1994.

O fragmento “Grabar un puente en el momento en el que dice adiós muy buenas parece fácil, pero no lo
es.” pode ser reescrito, conservando a mesma ideia, da seguinte forma:
A- “Grabar un puente en el momento en el que dice adiós muy buenas parece fácil, y también no lo es.”
B- “Grabar un puente en el momento en el que dice adiós muy buenas parece fácil, y siempre lo es.”
C- “Grabar un puente en el momento en el que dice adiós muy buenas parece fácil, sin embargo no lo
es.”
D- “Grabar un puente en el momento en el que dice adiós muy buenas parece fácil, y a veces no lo es.”
E- “Grabar un puente en el momento en el que dice adiós muy buenas parece fácil, y quizás no lo es.”

GABARITO – C
QUESTÃO 22

La obsesión de Márquez por los puentes venía de tres años atrás, otoño de 1994, cuando el de Petrinja se
le escapó por muy poco y Chistiane Amanpout, de la CNN, llegó tarde a la guerra. Márquez tenía docenas de
puentes intactos y destruídos, pero nunca en el momento de volar por los aires. Ningún cámara profesional lo
había logrado aún en la ex Yugoslavia. Grabar un puente en el momento en el que dice adiós muy buenas parece
fácil, pero no lo es.
Fragmento de Territorio comanche. Arturo Pérez Reverte. Ollero & Ramos editores, 1994.

No fragmento “Ningún cámara profesional lo había logrado aún en la ex Yugoslavia.”, a palavra negritada pode ser
corretamente substituída por
A.
B.
C.
D.
E.

también.
todavía.
pero.
hasta.
aunque.

GABARITO – B
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QUESTÃO 23

Son profesionales, autosuficientes, libres y han tomado el timón de sus vidas. No necesitan ser esposas y
madres para realizarse. Viajan solas, dedican tiempo y esfuerzo a su trabajo, tienen una ajetreada vida social,
consumen con inteligencia y se cuidan mucho. Están de moda: son solteras. Las mujer han conseguido elegir si
quieren vivir o no en pareja, y si quieren o no tener hijos. Hoy parece algo completamente natural, pero hasta hace
bien poco quedarse soltera era sinónimo de fracasso.
El País semanal. Carmen Aguilera (Adaptado)

La lectura del texto permite inferir que las mujeres
A.
B.
C.
D.
E.

todavía no se han percatado de su fragilidad frente al ajetreo de la vida.
conservan los mismo valores de sus madres y abuelas.
echan de menos a su antiguo estilo de vida.
dudan de la validez de su actual estilo de vida.
están adoptando un nuevo estilo de vida.

GABARITO – E

QUESTÃO 24

Cuando el tenista Juan Carlos Ferrero ganó la final de Roland Garros, algunos periódicos dijeron que era el
sexto jugador español que conquista este título, “olvidándose” de incluir en esa lista a Arancha Sánchez Vicario, la
única que lo ha conseguido en tres ocasiones. Pero, naturalmente, ella no es español, es española. No cuenta. Es
sólo un ejemplo, pero podrían ponerse cientos. Y no son anécdotas.
Pilar García Ruiz. Cartas al diretor. El País.

La carta de la señora Pilar Garcia objetiva hacer
A.
B.
C.
D.
E.

un elogio.
un halago.
una sugerencia.
una crítica.
una pregunta.

GABARITO – D
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QUESTÃO 25

Disponível em: https://www.google.com/search?q=mafalda+en+espa%C3%B1ol&sxsrf=. Acesso em: 2 ago. 2020.

El texto de propaganda objetiva divulgar un produto, para eso el autor utilizó como estrategia comunicativa hacer
una pregunta y por medio de ella
A.
B.
C.
D.
E.

hacer elogios presentando las calidades y beneficios del produto.
asociar los efectos del consumo de la gaseosa a los efectos del consumo del alcohol.
asociar el nombre del produto a un adjetivo para ensalzar el produto.
poner en duda las calidades de otras gaseosas.
ensalzar el consumo de alcohol y a la vez hacer lo mismo con la gaseosa.

GABARITO – C
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QUESTÃO 21
RESEARCHERS SAY BLOOD TEST CAN DETECT CANCER YEARS BEFORE SYMPTOMS
A blood test can pick up cancers up to four years before symptoms appear, researchers say, in the latest
study to raise hopes of early detection. A team led by researchers in China say the non-invasive blood test –
called PanSeer – detects cancer in 95% of individuals who have no symptoms but later receive a diagnosis.
They said the test was unlikely to be predicting cancer but rather picking up on cancerous growths that
had not yet caused symptoms or been spotted by other methods. The new study is not the first to report positive
results for a blood test for early detection of cancer. However, the team said the research was exciting because it
showed cancers could be detected before patients showed any indication of symptoms – something few studies
have shown before.
Disponível em: <https://www.theguardian.com>. (adapted)
Acesso em: 7 ago. 2020.

Even though not the first to successfully report early detection of cancer, the Chinese study has been welcomed
with enthusiasm. Read the options below and choose the one that is not true.
A.
B.
C.
D.
E.

O exame de sangue não invasivo teve uma taxa de sucesso de 95%.
Provavelmente o teste não preverá se um indivíduo terá ou não câncer.
O teste chinês detecta até quatro tipos diferentes de câncer precocemente.
PanSeer capta crescimentos cancerígenos que ainda não causaram sintomas.
Poucos estudos são capazes de detectar existência de câncer antes de haver sintomas.

GABARITO – C
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QUESTÃO 22
PUBLIC HEALTH ENGLAND ISSUES RARE ALERT OVER ILLICIT PRESCRIPTION DRUGS
A surge in illicit prescription drugs that have been linked to hospitalisations and deaths in England has
prompted health officials to issue a rare national alert. Public Health England (PHE) issued the alert to drug
treatment services and healthcare providers about the availability of illicit tablets being sold as benzodiazepines,
such as Xanax and diazepam, which can be prescribed to treat anxiety or insomnia.
PHE is aware of 12 cases in the past four months where the drugs have been toxicologically confirmed
in pills linked to either hospitalisation or death and the agency is tracking around 30 cases where information is
not yet fully available. Since the alert was issued, PHE has had more reports, showing the pills are in circulation
across the country.
Disponível em: <https://www.theguardian.com/> . (adapted)
Acesso em: 7 ago. 2020.

Surge in tablets sold as benzodiazepines, used to treat anxiety and insomnia, is linked to hospitalisation and
deaths in England. According to the article, what can be stated by PHE?
A.
B.
C.
D.
E.

PHE is making available tablets prescribed to treat anxiety and insomnia.
PHE sent a rare national alert to drug treatment services and healthcare providers.
PHE has been working alone on tracking nearly 30 cases that haven’t been fully confirmed yet.
PHE has treated 12 cases of either hospitalisation or death linked to the illicit prescription drugs.
PHE had discovered more reports that confirm the circulation of illicit pills before issuing the alert.

GABARITO – B
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QUESTÃO 23

Tornar-se o símbolo da cédula mais valiosa no Brasil contrasta com a realidade do lobo-guará. O animal
que estampará a nota de R$ 200 tem passado por uma fase de pouca valorização: perdeu parte de sua população
nas últimas décadas, tem sido alvo constante de produtores rurais e viu seu território ser tomado pelo
agronegócio.
O maior canídeo da América do Sul vive em risco constante. Um dos principais símbolos do Cerrado, o
lobo-guará foi duramente afetado pela constante expansão do agronegócio no bioma. Classificado pelo
Ministério do Meio Ambiente como uma espécie vulnerável, em uma lista de animais ameaçados de extinção, o
lobo-guará é considerado inimigo por muitos proprietários de áreas rurais. Com frequência, o animal é morto a
tiros.
Disponível em: < https:www.folha.uol.com.br/> . (adapted) Acesso em: 7 ago. 2020.

Recentemente os lobos-guarás ganharam destaque na mídia após a divulgação de que a espécie estará
estampada na nota de R$ 200. Assinale a opção que melhor resume a ideia principal do texto.
A. The growth of agribusiness in the Cerrado has not yet affected the population of maned wolves in this
biome.
B. Considered one of the main symbols of the Cerrado, the maned wolf goes through a phase of great
appreciation.
C. The maned wolf was chosen by the Central Bank to illustrate the R$ 200 bill as a way to highlight the
endangered species.
D. The Central Bank points out that the population of maned wolves is in danger of extinction due to the
frequent problems caused by human intervention.
E. In spite of being chosen as the symbol of the R$ 200 bill, the maned wolves are experiencing several
problems such as the advance of agribusiness and conflicts with rural producers.
GABARITO – E
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QUESTÃO 24
2ºC: BEYOND THE LIMIT
The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change warns that if Earth heats up by an
average of 2 degrees Celsius, virtually all the world’s coral reefs will die; retreating ice sheets in Greenland and
Antarctica could unleash massive sea level rise; and summertime Arctic sea ice, a shield against further warming,
would begin to disappear. But global warming does not heat the world evenly.
A Washington Post analysis of more than a century of National Oceanic and Atmospheric Administration
temperature data across the Lower 48 states and 3,107 counties has found that major areas are nearing or have
already crossed the 2-degree Celsius mark.
Disponível em: < https://www.washingtonpost.com/> . (adapted)
Acesso em: 7 ago. 2020.

O jornal estadunidense The Washington Post publicou uma análise sobre mais de um século de dados de
temperatura de 48 estados e 3.107 condados fornecidos pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional
(NOAA). Baseando-se no texto, escolha a opção correta.
A. The Washington Post analysis warned about what could happen if Earth heats up more than 2 degrees
Celsius.
B. The Washington Post analysis stated that practically all coral reefs will die if Earth’s temperature crosses the
2-degree Celsius mark.
C. The Washington Post analysis has found that global warming does not heat the world evenly, and that
Antarctica is starting to disappear.
D. The Washington Post analysis revealed that crucial areas of the United States are close to or have already
passed over the mark of 2 oC.
E. The Washington Post analysis, based on the data received, see level will raise massively due to the retreat of
ice sheets in Greenland and Antarctica.
GABARITO – D
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QUESTÃO 25

Disponível em: < https://www.peanuts.com/> (adapted)
Acesso em: 7 ago. 2020.

Based on the comic strip presented, it is possible to infer that
A.
B.
C.
D.
E.

Snoopy has been left for another beagle.
Snoopy doesn’t know what to do to stop eating.
Snoopy decided to deal with his heartbreak eating.
Snoopy doesn’t know what to do to forget the girl-beagle.
Snoopy is depressed because the girl-beagle broke up with him.

GABARITO – C

23

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA 2020.1 - PROVA 3

QUESTÃO 26
O SOLO DA AMAZÔNIA É POBRE EM NUTRIENTES
Contrariando a exuberância da floresta, o solo da Amazônia é considerado pobre em nutrientes.
Apesar da exuberância apresentada pela Floresta Amazônica, os solos nos quais está fixada não possuem
grande riqueza em nutrientes. Porém, nas margens dos rios, podemos encontrar solos mais férteis, conhecidos
como várzea. Nelas são acumuladas grandes quantidades de nutrientes trazidos pelas águas em períodos de cheias,
especialmente vindos de áreas próximas à Cordilheira dos Andes.
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/o-solo-amazonia-pobre-nutrientes.htm. Acesso em: 1 ago. 2020.

A partir da leitura do texto, conclui-se que
A.
B.
C.
D.
E.

a baixa incidência de matéria orgânica torna o solo pobre em nutrientes.
o solo amazônico, de maneira geral, é de baixa produtividade econômica.
os solos aluvionais são exceção à medida que apresentam bom nível de fertilidade.
os eluviões são trabalhados pela ação dos rios e se colocam como áreas de boa fertilidade.
o intemperismo químico explica a baixa fertilidade haja vista a laterização típica da região.

GABARITO – C
QUESTÃO 27
RELEVO BRASILEIRO
O relevo brasileiro é caraterizado por baixas e médias altitudes. As formas de relevo predominantes são
os planaltos e as depressões (formações de origem cristalina e sedimentar).
Ambos ocupam cerca de 95% do território, enquanto as planícies, de origem sedimentar, ocupam
aproximadamente 5%. Assim, cerca de 60 % do território é formado por bacias sedimentares, enquanto cerca de
40% por escudos cristalinos.
Disponível em: https://odamateria.com.br/relevo-brasileiro/ Acesso em: 1 ago. 2020.

O texto apresenta características do relevo brasileiro e deixa entendido que
A.
B.
C.
D.
E.

a maior parte do território é coberto por terrenos datados do período pré-cambriano.
apesar da estrutura antiga, atualmente predominam terrenos recentes e de épocas distintas.
as formas de relevo predominantes apontam a atuação de agentes endógenos ou internos.
a presença de bacias sedimentares é explicada pelo movimento orogenético recente.
inexistem no Brasil terrenos recentes haja vista a predominância de terrenos sedimentares.
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GABARITO – B

QUESTÃO 28
Os ventos de monções caracterizam-se pela variação de sua direção de acordo com a mudança das
estações do ano. Ora o seu movimento vai do Oceano Índico para o continente, caracterizando a monção de verão
ou marítima, ora vai do continente asiático para o oceano, caracterizando a monção de inverno ou continental.
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 30 jul. 2020.

A periodicidade dos ventos das monções é determinada pela
A.
B.
C.
D.
E.

diferença de densidade do ar originada pela continentalidade e massas de ar frias.
alternância de frentes frias e quentes presentes na região.
mudança de direção dos ventos advinda do efeito Coriolis.
diferença de pressão entre o continente e o oceano que varia de acordo com as estações.
concentração de ventos que tem a ocorrência condicionada pela existência de densa floresta.

GABARITO – D

QUESTÃO 29
Através dos estudos realizados pelos fitogeógrafos, foi possível compreender a relação dos elementos
climáticos (como os ventos, a umidade e a temperatura), fisiográficos (altitude, exposição e declividade), e de
iluminação (fototropismo, fotoperiodismo) no crescimento e desenvolvimento das plantas que nos fazem
compreender por que diferentes regiões apresentam tipos de vegetações tão variadas.
Disponível em: https://www.infoescola.com/biologia/fitogeografia. Acesso em: 2 ago. 2020.

A partir da leitura do fragmento de texto, deduz-se que
A. a vegetação se desenvolve à revelia dos outros elementos naturais, pois a interdependência natural não é
condição natural.
B. os diferentes tipos vegetais de uma região surgem da interação com outros elementos naturais.
C. a fisiologia do vegetal sofre a interferência dos outros elementos naturais, porém não exerce nenhuma
contrapartida natural para a formação da paisagem.
D. as condições climáticas detêm a exclusividade, enquanto elemento natural, na construção e na elaboração do
fisiologismo vegetal de uma região.
E. a uniformidade da luminosidade observada no Planeta é outro fator a ser observado na distribuição e no
fisiologismo vegetal.
GABARITO – B
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QUESTÃO 30

“Rio é um curso de água que desloca suas águas de um ponto mais elevado do relevo para áreas mais baixas, assim
vai recebendo água de afluentes e ganhando volume até desaguar em um rio maior.”
Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/286366. Acesso em: 3 ago. 2020.

Essa citação define o(a)
A.
B.
C.
D.
E.

bacia hidrografia.
montante.
drenagem endorreica.
formação do leito.
construção do talvegue.

GABARITO – C

QUESTÃO 31

No Brasil, a designação mais utilizada é invernada. No Sul, a prática é parte do trabalho do gaúcho. No
Pantanal, os vaqueiros realizam a transferência do gado das áreas que serão alagadas por volta de janeiro, levandoo para as terras secas.
Disponível em: https://www.infoescola.com/geografia. Acesso em: 28 jul. 2020.

Esse fragmento aborda uma prática pecuarista em que ocorre o deslocamento do rebanho na busca de água e
alimentação. Essa prática é denominada
A.
B.
C.
D.
E.

nomadismo.
transumância.
rodízio de terras.
sobrepastoreio.
pecuária intensiva.

GABARITO – B
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QUESTÃO 32

A DISPUTA ENTRE CHINA E EUA SE ACIRRA — E PODE SER VANTAJOSA PARA O BRASIL
Briga por hegemonia vai longe e pode trazer benefícios para os países que assistem ao embate
Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/. Acesso em: 28 jul. 2020.

A partir da análise da manchete, pode-se concluir que as relações internacionais atuais têm
A.
B.
C.
D.
E.

implicações globais.
repercussões locais.
efeitos em escala reduzida.
desdobramentos regionais.
fracionamento dos efeitos.

GABARITO – A

QUESTÃO 33

COP 25: VEJA REPERCUSSÃO DO ACORDO QUE ADIOU PARA 2020 DECISÕES SOBRE COMBATE AO AQUECIMENTO
GLOBAL
Entre os pontos positivos da conferência da ONU sobre o clima, segundo especialistas, estão a
mobilização da sociedade civil pedindo ações concretas. Entre os negativos, o fracasso em regulamentar o mercado
de créditos de carbono.
Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/12/15. Acesso em: 30 jul. 2020.

A leitura desse texto questiona
A.
B.
C.
D.
E.

a eficácia do tratado de Quioto.
a participação política da sociedade civil.
a ausência de estratégia de implementação legal.
a carência de discussões acerca do uso de fontes alternativas.
procrastinação dos direcionamentos legais em face da urgência do assunto.

GABARITO – E
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QUESTÃO 34

ATIVIDADE ECONÔMICA CAI 9,73% EM ABRIL COM EFEITOS DA COVID-19 NO PAÍS
Segundo o Banco Central, tombo na “prévia do PIB” é o maior da série histórica, iniciada em 2003
Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia. Acesso em: 28 jul. 2020.

A crise econômica citada tem como causa
A.
B.
C.
D.
E.

o desaquecimento do mercado interno.
as tarifas alfandegárias maiores no comercio internacional.
a crise econômica mundial.
o desemprego estrutural.
a queda na produção de produtos primários.

GABARITO – C
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QUESTÃO 35
Na filosofia, esse termo é utilizado para explicar as interpretações feitas pelos indivíduos sobre a realidade que os
cerca sem estudos prévios ou provas científicas. Esse trecho faz referência ao
A. senso comum, que apresenta como característica a subjetividade que reflete sentimentos e opiniões
construídos por um grupo de indivíduos.
B. senso crítico, que se baseia no uso da razão indo de encontro ao senso comum por não aceitar nenhuma
verdade sem questioná-la.
C. conhecimento científico, que permite a compreensão de algo por meio de uma metodologia e da realização de
experiências.
D. conhecimento baseado na reflexão, que possibilita a construção de conceitos e ideias a partir do uso do
raciocínio lógico em busca do saber.
E. conhecimento teológico, que, baseado na fé religiosa, apresenta uma verdade absoluta capaz de prover todas
as explicações para justificar esta crença.
GABARITO – A

QUESTÃO 36
O início do século XX foi marcado pelo surgimento de muitos movimentos artísticos, entre eles temos a arte ou
pintura metafísica. Nascida na Itália na segunda década do século passado, foi concebida pelos artistas Giorgio de
Chirico e Carlo Carra e mais tarde recebeu contribuições de Giorgio Morandi.
Pode-se afirmar que, nesse movimento, os artistas queriam representar um mundo
A. a partir das formas geométricas esculpidas em metal ou madeira dispostas em um cenário temático.
B. por meio da valorização da ciência e da razão, buscando, assim, explicações racionais para os eventos naturais
e sociais.
C. que estivesse além de nossa realidade, mostrando-se misterioso, inquietante, bastante estranho e fantasioso,
remetendo, assim, aos sonhos e à imaginação.
D. sentimental por meio da supervalorização das emoções pessoais, do subjetivismo e do egocentrismo.
E. entre sombra e luz, dando a ideia do maniqueísmo presente nas temáticas abordadas pelo Barroco como o
bem e o mal ou Deus e o diabo.

GABARITO – C
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QUESTÃO 37
Uma das grandes discussões político-econômicas dos últimos tempos versa sobre qual deve ser o
tamanho do Estado. Não estamos referindo-nos às dimensões territoriais de um país, mas sim ao alcance da
atuação dos governos nacionais. Ao longo da história, pensadores de diversas doutrinas propuseram diferentes
ideais de Estado, cada um com diferentes papéis, direitos e deveres.
Em relação ao Estado Liberal Clássico, pode-se afirmar que
A. funciona, de forma reduzida, para manter bens públicos que auxiliam o bom funcionamento dos mercados e
prestar a quantidade mínima de serviços para a organização social.
B. o poder é centralizado na mão do Estado, que impõe à população a obrigação de trabalhar normalmente,
porém em empresas estatais, regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado.
C. o governo opera de acordo com uma ótica teológica, em que a vontade do povo, em geral, fica em segundo
plano caso não coincida com os interesses do sistema vigente.
D. é um tipo de organização política, econômica e sociocultural que coloca o governo como principal agente da
promoção de melhorias social e organizador da economia.
E. defendia, em geral, a total submissão das pessoas ao Estado, o qual deveria ser soberano e incontestável e era
personificado em líderes que agiam por meio de práticas totalitaristas.

GABARITO – A

QUESTÃO 38

"Se todos os corações vibram em uníssono, não é por causa de uma concordância espontânea e
preestabelecida; é que uma mesma força os move no mesmo sentido. Cada um é arrastado por todos."
Émile Durkheim
Sob o ponto de vista de Durkheim, conclui-se que fato social
A. é um processo que busca compreender o sentido das ações sociais em cada indivíduo, demonstrando a
necessidade de entender que a sociedade se forma a partir da vontade de cada pessoa em si.
B. é a representação das grandes mudanças que ocorrem devido aos conflitos resultantes das diversas
contradições sociais que podem existir dentro de uma mesma realidade.
C. é resultado de qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que, no entanto, possua um sentido
determinado por seu autor.
D. é um conceito que estabelece para as sociedades humanas que uma ação ocorrida no seio de uma sociedade
só existe quando os indivíduos estabelecem comunicação uns com os outros independentemente das tradições
que são passíveis de rápidas mudanças.
E. consiste em maneiras de agir, de pensar e de sentir que exercem determinada força coercitiva sobre os
indivíduos, obrigando-os a se adaptar a regras e normas da sociedade em que vivem.
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GABARITO – E

QUESTÃO 39

A Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, aconteceu entre 1861 e 1865,
entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Esse conflito trouxe grande destruição, sobretudo para o sul do país,
afetando diretamente sua economia e resultando em um saldo aproximado de 600 mil mortos.
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-guerra-secessao.htm. Acesso em: 28 jul. 2020.

Sobre a Guerra de Secessão estadunidense, pode-se afirmar que ocorreu devido
A. ao apoio das províncias sulistas ao estreitamento comercial entre Inglaterra e Estados Unidos, prejudicando a
economia industrial das províncias do Norte.
B. às diferenças políticas entre as províncias do Norte de orientação liberal e as do Sul de orientação socialista.
C. às diferenças estruturais políticas e econômicas entre Norte e Sul, além da insatisfação sulista com as tentativas
dos nortistas de abolir a escravidão.
D. aos nortistas defenderem o sistema de plantation, prejudicando a tentativa dos sulistas de transformar os
escravizados em mão de obra assalariada a fim de incrementar o mercado interno.
E. à interferência da Santa Aliança no processo de organização política estadunidense, favorecendo, assim, o
Republicanismo apoiado pelos nortistas e rejeitado pelos sulistas.
GABARITO – C

QUESTÃO 40

Os regimes políticos totalitários que surgiram na Europa, no período entre guerras (1919 - 1939),
apresentavam algumas características em comum entre si. Totalitários, nacionalistas, idealistas e de forte
tendência militar, esses regimes se espalharam pela Itália, com Mussolini; pela Espanha, com Francisco Franco; por
Portugal, com Salazar, e por outros países europeus, ficando conhecidos como regimes fascistas. Na Alemanha,
Hitler com o nazismo, também é considerado um regime fascista, porém com características próprias.
Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/11-fatos-sobre-o-nazifascismo/. Acesso em: 28 jul. 2020.

Entre as principais características do Nazismo, está o(a)
A.
B.
C.
D.
E.

redução do poder do Estado devido à adoção do liberalismo econômico.
nacionalismo, responsável pela garantia de direitos invioláveis de cada cidadão alemão.
isolacionismo do restante do mundo devido à discordância com a política imperialista de outras nações.
perseguição do povo judeu denominada de antissemitismo.
fortalecimento do ideário liberal para consolidar a economia.

GABARITO – D
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QUESTÃO 41
Dentro da área de divulgação do ideário estadonovista, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)
lançou diversas publicações, entre as quais a de maior destaque foi Cultura Política - Revista Mensal de Estudos
Brasileiros. A revista tinha como propostas principais a promoção de nova concepção de cultura, unificando a
ordem política e social sob a égide do Estado, e o esclarecimento do rumo das transformações políticas e sociais em
curso no país. Por outro lado, as relações do DIP com a imprensa caracterizaram-se sempre pela ocorrência de
numerosos atritos.
Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/DIP. Acesso em: 28 jul. 2020.

De acordo com o texto, pode-se inferir que DIP se caracterizava como um órgão
A. de repressão aos ideários socialistas que cresciam no Brasil, durante a Era Vargas.
B. com função de organização da cultura imposta pelo Estado e pela censura prévia de fontes críticas a Getúlio
Vargas.
C. responsável pela investigação de atividades subversivas atrelado ao DOI-CODI.
D. com função de policiar o crescimento do ideário fascista no Brasil representado pela Ação Integralista Brasileira
(AIB).
E. de Estado responsável pelo controle da propaganda oficial do governo, com a função de impedir o culto ao
líder que Vargas desejava imprimir no Brasil.
GABARITO – B

QUESTÃO 42

No ano de 1990, a tentativa de conter a hiperinflação resultou em uma das intervenções mais radicais
na economia do país. Oficialmente chamado de Plano Brasil Novo, o pacote econômico acabou reduzido, na
memória nacional, ao bloqueio do dinheiro da população. Em muitos casos, economias ao longo de uma vida
ficaram congeladas no Banco Central, visto que 80% de todos os depósitos das contas correntes, das cadernetas
de poupança e do overnight (modalidade em que o investidor aplicava no fim do dia e recebia os juros no dia
seguinte) acima de 50 mil cruzados novos foram congelados por 18 meses. O governo prometeu corrigir o
dinheiro pela inflação da época, mas, na prática, apenas metade dos recursos foi devolvida.
Disponível em: https://aasp.jusbrasil.com.br/noticias/. Acesso em: 28 jul. 2020 (adaptado).

Esse texto faz referência ao
A.
B.
C.
D.

Plano Cruzado.
Plano Cruzado Novo.
Plano Bresser.
Plano Collor.
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E. Plano Nacional.

GABARITO – D

QUESTÃO 43
Para Karl Marx (1818-1883), a divisão do trabalho em especialidades produtivas gera uma hierarquia social na qual
as classes dominantes (burguesia) subjugam as classes dominadas, ao estabelecer as instituições legitimadoras e ao
deter os meios de produção. Essa dominação é tensa e gera um conflito chamado
A.
B.
C.
D.
E.

“materialismo histórico”.
"luta de classes".
“alienação”.
“dialética”.
“mais valia”.

GABARITO – B

QUESTÃO 44

Três grandes pensadores modernos marcaram a reflexão sobre a questão política: Hobbes, Locke e Rousseau. Um
ponto comum perpassa o pensamento desses três filósofos a respeito da política: a ideia de que a origem do Estado
está no contrato social. Parte-se do princípio de que o Estado foi constituído a partir de um contrato firmado entre
as pessoas. Aqui se entende o contrato como um acordo, consenso, não como um documento registrado em
cartório. Além disso, a preocupação não é estabelecer um momento histórico (data) sobre a origem do Estado. A
ideia é defender que o Estado se originou de um consenso das pessoas em torno de alguns elementos essenciais
para garantir a existência social. Porém, existem algumas divergências entre eles.
Para Jean-Jacques Rousseau,
A. o contrato social foi desenvolvido porque o homem é o lobo do próprio homem.
B. os cidadãos, por meio do contrato social, devem transferir o seu poder ao governante.
C. os cidadãos escolhem o seu governante, delegando-lhe o poder absoluto para conduzir o Estado.
D. todo o poder emana do povo, fato que determina sua soberania.
E. o Estado surge como forma de controlar a violência entre os seres humanos quando se encontram em estado
de natureza.
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QUESTÃO 45
"O voto feminino no Brasil foi assegurado, após intensa campanha nacional pelo direito das mulheres ao voto.
Fruto de uma longa luta, iniciada antes mesmo da Proclamação da República."
Sueli Vidigal
A respeito do contexto tratado, é correto afirmar que o voto feminino foi oficializado
A.
B.
C.
D.
E.

na Constituição Liberal de 1946.
com a Constituição de 1934 no governo de Getúlio Vargas.
com o Decreto-Lei de Getúlio Vargas de 1937.
por meio de uma Revolução Constitucionalista em 1824.
durante o governo de Juscelino Kubitschek em 1956.

GABARITO – B
QUESTÃO 46

O racionalismo foi uma corrente filosófica muito importante da Modernidade. Como concepção de
conhecimento filosófico, o racionalismo começa a tomar corpo durante o Renascentismo, mas as suas
primeiras origens podem remontar à filosofia grega, com as teses idealistas platônicas e a concepção do
princípio da causalidade. Como a epistemologia, o racionalismo afirma que todo o conhecimento humano
advém do(a)
A. nossa estrutura cognitiva, que é formada com base na experiência prática.
B. pura racionalidade e do intelecto.
C. construção da essência durante sua vivência.
D. valor da felicidade como uma busca pessoal.
E. capacidade de libertar-se das amarras morais da sociedade
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QUESTÃO 47
No Antigo Regime, o princípio monárquico – ou seja, a pessoa e a instituição real – é sagrado, como visto
pela cerimônia indispensável de coroação de um novo monarca. Ao rei francês, inclusive, são atribuídos poderes
curativos por meio de um simples toque. Esse caráter religioso da figura do monarca significava que o Estado
francês tinha como objetivo alcançar a uniformidade religiosa entre os súditos. A essência sagrada da monarquia
como um todo se inscreve, porém, em um sistema maior de simbolismos, em que a justiça e a dignidade reais eram
imortais, não dependendo das figuras dos monarcas.
Disponível em: https://www.infoescola.com/historia/antigo-regime/. Acesso em: 28 jul. 2020.

Pensando no contexto histórico do Antigo Regime, pode-se afirmar que a teoria do direito divino dos reis proposta
por Jacques Bossuet se apresentava como uma
A. forma de contestar a aproximação entre a Igreja Católica e o Estado na França.
B. legitimação do poder dos reis sobre a Igreja Católica visto que até autoridades religiosas como o papa estavam
subordinadas aos monarcas.
C. legitimação do absolutismo monárquico fundamentada pela Igreja, evitando, assim, a contestação do status
quo pelos súditos.
D. heresia pelo fato de divinizar a figura do monarca mesmo a contragosto das autoridades do alto clero.
E. solução para a Questão Católica, visto que o apoio da Igreja aos monarcas permitiu a construção do acordo que
originou o Tratado de Latrão, que deu soberania ao Vaticano durante a Idade Moderna.
GABARITO – C

QUESTÃO 48
O processo de Colonização do Brasil teve como um dos principais elementos o uso
da mão de obra escrava africana. Contudo, além das formas específicas de trabalho escravo aqui desenvolvidas,
houve um dispositivo, ou mecanismo, de produção agrícola que utilizava a mão de obra negra de um modo
diferente daquele aplicado no modelo das grandes plantações monoculturas largamente usadas no Período
Colonial. Consistia na concessão de um espaço pequeno de terras ao mercado e ao consumo interno da colônia,
que tinha relativa diversificação de produtos agrícolas cultivados pelos escravizados.
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 18 jul. 2020 (adaptado).

Esse trecho faz referência ao(à)
A.
B.
C.
D.
E.

sistema de plantation.
encomienda.
mita.
brecha camponesa.
agricultura de planejamento.
35

GABARITO – D

QUESTÃO 49
A Guerra de Canudos foi o confronto entre um movimento popular de fundo sociorreligioso e o Exército da
República, que durou de 1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia. O
episódio foi fruto de uma série de fatores como a grave crise econômica e social em que encontrava a região à
época, historicamente caracterizada pela presença de latifúndios improdutivos, situação agravada pela ocorrência
de secas cíclicas, de desemprego crônico; pela crença em uma salvação milagrosa que pouparia os humildes
habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social.
O episódio ocorrido em Canudos é classificado como
A.
B.
C.
D.
E.

movimento político de cunho monarquista.
movimento político de caráter republicano.
movimento social que visava à desconstrução do status quo da política nacional.
movimento de caráter messiânico.
movimento de caráter estritamente revolucionário que ameaçava o governo imperial brasileiro.

GABARITO – D

QUESTÃO 50
Com a queda vertiginosa do preço do açúcar, o governo português passou a incentivar mais
veementemente a busca por ouro, encontrado apenas no final do século XVII por bandeirantes paulistas em Minas
Gerais. A notícia da descoberta espalhou-se rapidamente, provocando um grande aumento populacional na região
das minas. Junto com as pessoas começaram os conflitos, como a Guerra dos Emboabas. As crescentes disputas
pelo ouro aceleraram a organização administrativa da região pelo governo português.
Disponível em http://educacao.globo.com/historia/assunto//. Acesso em: 28 jul. 2020.

Uma das formas de exercer domínio sobre a extração de metais preciosos e garantir o lucro da Coroa Portuguesa
foi
A.
B.
C.
D.

a criação do Ministério da Mineração controlado por autoridades portuguesas.
a interdição de lavras particulares tendo o Estado português passado a exercer monopólio da extração do ouro.
a criação das Secretarias de Mineração localizadas nas capitanias em que havia exploração.
a criação das Casas de Fundição para onde o ouro era levado para ser derretido, retirada a quinta parte
pertencente à Coroa Portuguesa e transformado em barras.
E. a criação das Casas de prospecção, empresas especializadas comandadas principalmente pelos britânicos que
extraíam o ouro e recebiam como pagamento a quinta parte de tudo que era extraído.
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