
 

 
 

 
 

VESTIBULAR 2018 
 
 

Santos, 29 de outubro de 2017 
 
 

Instruções 
 
 

1.  Este caderno contém a proposta de redação e 40 questões 

com quatro alternativas. 
 

2.  No primeiro momento, você deve elaborar a redação, que 

será recolhida às 10 horas. 
 

3.  Para  cada  questão,  somente  uma  alternativa  deve  ser 

assinalada. 
 

4.  Use somente lápis preto para preencher a folha de respostas, 

conforme o modelo  . 
 

5.  Responda às questões de língua estrangeira conforme sua 

opção feita no dia da inscrição. 
 

6.  Não rasgue, não amasse e nem rasure a folha de respostas. 
 

7.  Você dispõe de três horas e meia para fazer a prova. Faça-a 

com tranquilidade, mas controle o seu tempo. 
 

8.  Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas. 
 

 
 
 
 
 
 

Nome:    

 
Nº de inscrição:   Sala:     
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ORAÇÃO DO VESTIBULANDO 
 

 
 
 
 

Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que 

me deste de seguir à frente, em busca do 

conhecimento e da profissionalização. 
 

 

Estou fazendo o vestibular, juntamente 

com outros estudantes, também sonhando com 

uma nova opção de vida. 
 

 

Inspira-me, ó Deus, para que eu saiba 

responder com sabedoria e calma às 

questões que me forem propostas. 
 

 

Peço-te que ajudes a todos os vestibulandos e os abençoe 

Renova a esperança de todos que ainda 

não conseguiram ingressar na universidade, para que 

não desistam da luta. 
 

 

Obrigado, Mestre, e fazei-me ver o quanto 

posso ser útil à humanidade, aprimorando os 

meus conhecimentos. 
 

 

Amém! 
 

 

A Pastoral da Universidade deseja um bom Vestibular. 
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REDAÇÃO 
A avaliação do texto produzido pelo vestibulando considerará: 

 o respeito às normas gramaticais concernentes ao português escrito; 

 a compreensão da proposta de redação e aplicação de conceito das várias áreas do conhecimento para 

o desenvolvimento do tema; 

 a seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos e argumentos em defesa de um 

ponto de vista; 

 os conhecimentos linguísticos necessários para a construção da argumentação; 

 a clareza, a concisão e a coerência de ideias. 
 

LEIA ATENTAMENTE OS TRECHOS A SEGUIR, A FIM DE REDIGIR SUA REDAÇÃO 

Texto 1 

Mais de 100 milhões de brasileiros já acessam a internet, diz IBGE 

Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostra queda em número de PCs nas 

residências e smartphone como principal telefone na casa de 58% dos brasileiros 

Em crescimento no Brasil, o número de pessoas com acesso à internet ultrapassou 100 milhões em 2015, de 

acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  Apesar de ter um maior número de pessoas conectadas, a pesquisa chamou a 

atenção de que lares brasileiros com computadores caiu pela primeira vez no Brasil, caindo para 27,5 milhões. 

Segundo a pesquisa, o total de pessoas com mais de 10 anos que já navegam na internet cresceu 7,1% em 2015 

quando comparado com o de 2014. O percentual representa um aumento de 6,7 milhões de pessoas no País 

que estão online, alcançando a marca de 102,1 milhões — é a primeira vez que o País ultrapassa a marca de 

100 milhões, chegando a 57,5% da população brasileira. 

 

Segundo a PNAD, neste último ano, o número de celulares que se tornaram o único telefone da residência 

cresceu, tomando conta de 58% dos lares brasileiros — é um avanço de 1,7 pontos percentuais em relação ao 

ano passado. 

 

Idade.  

 

Um motivo que pode justificar o aumento no número de brasileiros que acessam a internet é o aumento da 

penetração do serviço em faixas etárias que antes não usavam computadores ou celulares inteligentes. Segundo 

a PNAD, as pessoas com 40 ou 50 anos estão entre os que mais cresceram no uso de computadores — afinal, 

são as faixas etárias com o maior número.   

 

Brasileiros entre 40 e 49 anos já somam 15,5 milhões, enquanto usuários com mais de 50 anos já somam 14,8 

milhões. Com isso, os brasileiros acima de 50 anos já se tornam a terceira faixa etária com mais usuários de 

internet no Brasil — fica abaixo dos brasileiros da faixa dos 40 e da faixa dos 30, respectivamente. Jovens entre 

20 e 24 anos ficam apenas em quarto lugar, com 12,5 milhões. 

 

Texto 2 

 

“Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas criam o conteúdo da nossa cultura”. 

Como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos sistemas de 

crenças e códigos historicamente produzidos são transformados de maneira fundamental pelo novo sistema 

tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo. ”  
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p.414. 
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Texto 3 

 

A geração que não assiste mais   à TV e corre atrás dos 'youtubers' 

 

Percentual de brasileiros que vê vídeos na Internet já supera os assíduos da TV a cabo. Duas das três 

personalidades mais influentes do Brasil são 'youtubers', diz pesquisa 

 

São 21 horas de uma terça-feira no Rio de Janeiro e Mateus Sales, um garoto de 13 anos, aguarda com pulinhos 

de impaciência para tirar uma foto com algum de seus ídolos. O pequeno está tão emocionado que nem atende 

sua mãe no telefone e minimiza as mais de sete horas de plantão que leva à frente de um galpão na zona 

portuária da cidade. Os ídolos que Mateus e mais seis amigos esperam não são futebolistas, apresentadores de 

televisão, nem escritores ou cantores. Tampouco atores. 

 

Estamos às portas de um evento do YouTube cujas estrelas são Júlio Coccielo, Luba ou Whindersson Nunes, 

youtubers com milhões de seguidores na rede, que se tornaram os pop-stars de uma geração que não assiste 

mais à TV. “Se eu assisto a TV? TV normal? Como assim? ”, questiona o garoto. “Bom, só se houver jogo”. “A 

experiência de ver televisão não é mais familiar, é individual. Foi uma mudança comportamental das novas 

gerações”, afirma a diretora do YouTube no Brasil, Fernanda Cerávolo. 

 

Os novos hábitos dos mais jovens, as chamadas geração Z e os millennials, começam a aparecer nas pesquisas. 

Embora a TV aberta continue sendo campeã de audiência no Brasil, o tempo que o brasileiro passa assistindo a 

vídeos na Internet vem crescendo em maiores proporções, segundo um estudo de 2016 apresentado pelo 

YouTube em parceria com o site Meio&Mensagem e a consultoria Provokers. “Os brasileiros são consumidores 

compulsivos de conteúdo em vídeo”, diz Cerávolo. 

Filtro e conteúdos inadequados 

 

A mudança de hábitos das novas gerações também tem atraído anunciantes a plataformas digitais fazendo de 

Facebook e Google, dona do YouTube, colossos que, praticamente, têm o monopólio do que fazem. As marcas 

veem neles uma via rápida para se dirigir diretamente ao seu público alvo. Este ano, de fato, o valor gasto 

globalmente em publicidade na Internet prevê superar a publicidade televisiva pela primeira vez, segundo 

cálculos da agência de mídia Zenith, recolhidos pela revista britânica The Economist. 

 

Mas esse potencial escancara também uma fraqueza: a falta de controle e filtro dos conteúdos. Um desafio que 

não só incomoda aos usuários, mas também aos anunciantes. Segundo a revista, um bom número de marcas, 

incluindo Coca-Cola, Walmart e General Motors, anunciaram planos para suspender seus investimentos em 

publicidade no YouTube porque os anúncios apareciam em conteúdos ofensivos, como vídeos de grupos 

jihadistas ou neonazistas.  
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/13/tecnologia/. 15/8/2017. Acessado em 30/9/2017. 

 

 

Proposta: com base nos trechos lidos e em seus conhecimentos gerais, redija um texto dissertativo-

argumentativo, posicionando-se claramente sobre a questão: 

 

“A internet vai matar a TV?” 
  

https://brasil.elpais.com/tag/rio_de_janeiro/a
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/07/tecnologia/1502141548_309521.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/28/cultura/1498658933_664228.html
https://www.economist.com/news/business/21719840-big-brands-protest-about-ads-next-offensive-content-youtube-highlights-problems-digital
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/14/internacional/1502725983_722333.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/13/tecnologia/
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QUESTÕES OBJETIVAS 

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO A SEGUIR, A FIM DE RESPONDER ÀS QUESTÕES  1 A 4 

 

Domingo no Parque 

O rei da brincadeira (ê, José)  

O rei da confusão (ê, João)  

Um trabalhava na feira (ê, José)  

Outro na construção (ê, João)  

 

A semana passada, no fim da semana  

João resolveu não brigar  

No domingo de tarde saiu apressado  

E não foi pra Ribeira jogar capoeira  

Não foi pra lá, pra Ribeira, foi namorar  

O José como sempre no fim da semana  

Guardou a barraca e sumiu  

Foi fazer no domingo um passeio no parque  

Lá perto da Boca do Rio  

Foi no parque que ele avistou Juliana  

Foi que ele viu  

Foi que ele viu Juliana na roda com João  

Uma rosa e um sorvete na mão  

Juliana seu sonho, uma ilusão  

Juliana e o amigo João  

O espinho da rosa feriu Zé  

E o sorvete gelou seu coração  

 

O sorvete e a rosa (ô, José)  

A rosa e o sorvete (ô, José)  

Foi dançando no peito (ô, José)  

Do José brincalhão (ô, José)  

 

O sorvete e a rosa (ô, José)  

A rosa e o sorvete (ô, José)  

Oi, girando na mente (ô, José)  

Do José brincalhão (ô, José)  

 

Juliana girando (oi, girando)  

Oi, na roda gigante (oi, girando)  

Oi, na roda gigante (oi, girando)  

O amigo João (João)  

O sorvete é morango (é vermelho)  

Oi girando e a rosa (é vermelha)  

Oi, girando, girando (é vermelha)  

Oi, girando, girando...  

Olha a faca! (olha a faca!)  

 

Olha o sangue na mão (ê, José)  

Juliana no chão (ê, José)  

Outro corpo caído (ê, José)  

Seu amigo João (ê, José)  

Amanhã não tem feira (ê, José)  

Não tem mais construção (ê, João)  

Não tem mais brincadeira (ê, José) 

Não tem mais confusão (ê, João) 

 

Gilberto Gil. 1967

 

 

1) Domingo no Parque é uma canção de Gilberto Gil, lançada em 1967,no III Festival de Música Popular 

da TV Record. Sobre a composição, é correto afirmar: 

 

a) Representa um contraponto à Bossa Nova, visto que a letra satiriza a frivolidade e a alienação típicas dos 

artistas da classe média carioca, que modificavam o samba brasileiro. 

b) Gerou polêmica devido ao uso da guitarra elétrica em seu arranjo, mesclado a instrumentos tipicamente 

brasileiros, na busca de um som universal, e foi o marco de um novo movimento da cultura musical 

brasileira.  

c) Projetou a música popular brasileira para o mundo, pois sagrou-se a canção campeã do Festival de Música 

Popular mais concorrido do Brasil. 

d) Sofreu censura durante todo regime militar, pois sua letra ironizava o autoritarismo do Governo Castelo 

Branco. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Gil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1967
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_M%C3%BAsica_Popular_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Record
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2) Na primeira estrofe da canção, Gilberto Gil utilizou-se de um recurso coesivo, a fim de garantir a 

progressão da letra e lhe imprimir um ritmo. Assinale a alternativa que melhor exprime tal recurso. 

 

a) Substituição por hiperonímia. 

b) Coesão gramatical temporal 

c) Referenciação por advérbios. 

d) Referenciação por pronomes. 

 

 

3) Sobre o título da canção, é correto afirmar: 

 

a) Tem a função apenas de situar o interlocutor quanto ao tempo e ao espaço em que as ações dos 

personagens acontecem, sendo, portanto, irrelevante para a composição. 

b) Ignora o desfecho da letra e induz o interlocutor a uma interpretação ambígua. 

c) É um dos elementos responsável pela focalização da narrativa construída pelo autor, embora a 

expectativa do que ocorre em um domingo no parque seja rompida pela última estrofe. 

d) É imprescindível para a compreensão das atitudes dos personagens e do clímax construído pelo autor. 

 

4) Nos três últimos versos da composição qual recurso estilístico foi empregado, a fim de contribuir para 

seu ritmo? 

 

a) metáfora 

b) anacoluto 

c) polissíndeto 

d) anáfora 

 

 

Leia atentamente o trecho a seguir para responder às questões 5 e 6: 

 

A bossa nova nos arrebatou. O que eu acompanhei como uma sucessão de delírios para minha inteligência foi o 

desenvolvimento de um processo radical de mudança de estágio cultural que nos levou a rever o nosso gosto, o 

nosso acervo e – o que é mais importante – as nossas possibilidades. João Gilberto, com sua interpretação muito 

pessoal e muito penetrante do espírito do samba (...) catalisou os elementos deflagradores de uma revolução que 

não só tornou possível o pleno desenvolvimento do trabalho de Antônio Carlos Jobim, Carlos Lyra, Newton 

Mendonça (...) como deu sentido às buscas de músicos talentosos que, desde os anos 40, vinham tentando uma 

modernização da música através da imitação da música americana (...) marcou, assim, uma posição em face da 

feitura e fruição de música popular no Brasil que sugeria programas para o futuro e punha o passado em nova 

perspectiva – o que chamou a atenção de músicos eruditos, poetas de vanguarda e mestres de bateria de escolas 

de samba. 
 (Caetano Veloso. Verdade Tropical. Cia. Das Letras.2007, p.35-36) 

 

5) De acordo com o posicionamento de Caetano Veloso sobre João Gilberto, é correto afirmar: 

 

a) Sua interpretação da cultura brasileira, por ser demasiadamente pessoal, coloca a música americana em 

evidência, se comparada ao samba. 

b) A relevância de João Gilberto revela-se na sua capacidade de unir a música erudita ao samba e a novas 

tendências, sem a necessidade de reproduzir a cultura americana. 

c) Foi o responsável pelo desenvolvimento da carreira artística de Antônio Carlos Jobim, Carlos Lyra e Newton 

Mendonça no Brasil. 

d) Revolucionou o espírito do samba, colocando-o em outro patamar na cultura brasileira, distante daquele 

concebido no passado. 
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6) No trecho: “... marcou, assim, uma posição em face da feitura e fruição de música popular no Brasil 

que sugeria programas para o futuro e punha o passado em nova perspectiva”, o termo sublinhado pode 

ser substituído, sem prejuízo de sentido, por: 

 

a) utilização 

b) negação 

c) imposição 

d) correção 

 

7) Leia atentamente as afirmativas abaixo: 

 

I) A contribuição dos poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, considerados os mais 

representativos dentre os chamados poetas da Inconfidência, trazem em sua obra traços dos padrões 

medievais europeus, seja no formato dos versos seja nas temáticas que desenvolveram em seus poemas. 

 

II) Quando se fala em identidade nacional, fazemos referência direta ao romantismo, movimento que se 

destacou na produção cultural do século XIX, cujo maior representante foi Lima Barreto, autor de 

romances em que destaca a forte crítica aos escritores brasileiros descompromissados com a identidade 

cultural do povo brasileiro. 

 

III) José de Alencar e Mário de Andrade inserem-se no movimento de identidade da cultura nacional a partir 

do compromisso que assumem com a nacionalidade brasileira, expresso não apenas em suas obras por 

meio de personagens emblemáticas, mas também nas concepções estéticas em que defenderam a 

especificidade cultural do povo brasileiro.   

 

IV) O escritor Euclides da Cunha, em fins do século XX, retoma a questão do caráter nacional brasileiro legado 

pelos românticos, desconstruindo a figura do herói romântico, com a criação de outro tipo brasileiro, o 

sertanejo, que viria a servir de modelo a outros escritores, entre eles Guimarães Rosa, autor do romance 

Grande Sertão: Veredas.  

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmações I e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 

 

8) Esta questão toma como base dois poemas de escritores brasileiros: Mário de Andrade e Cassiano 

Ricardo.  

Leia atentamente os poemas.  

Poema 1: Descobrimento – Mário de Andrade 

Descobrimento 

Abancado à escrivaninha em São Paulo 

Na minha casa da rua Lopes Chaves 

De supetão senti um friúme por dentro. 

Fiquei trêmulo, muito comovido 

Com o livro palerma olhando pra mim. 

Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus! 

muito longe de mim 

Na escuridão ativa da noite que caiu 

Um homem pálido magro de cabelo escorrendo 

nos olhos, 

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, 

Faz pouco se deitou, está dormindo. 

Esse homem é brasileiro que nem eu. 
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Poema 2: Moça tomando café – Cassiano 

Ricardo  

Moça tomando café  

 

Num salão de Paris 

a linda moça, de olhar gris, 

toma café. 

Moça feliz. 

 

Mas a moça não sabe, por quem é, 

que há um mar azul, antes da sua xícara de café; 

e que há um navio longo antes do mar azul… 

E que antes do navio longo há uma terra do Sul; 

e antes da terra um porto, em contínuo vaivém, 

com guindastes roncando na boca do trem 

e botando letreiros nas costas do mar… 

 

E antes do porto um trem madrugador 

sobe-desce da serra a gritar, sem parar, 

nas carretilhas que zunem de dor… 

 

E antes da serra está o relógio da estação… 

Tudo ofegante como um coração 

que está sempre chegando, e palpitando assim. 

 

 

E antes dessa estação se estende o cafezal. 

E antes do cafezal está o homem, por fim, 

que derrubou sozinho a floresta brutal. 

O homem sujo de terra, o lavrador 

que dorme rico, a plantação branca de flor, 

e acorda pobre no outro dia… (não faz mal) 

com a geada negra que queimou o cafezal. 

A riqueza é uma noiva, que fazer? 

que promete e que falta sem querer… 

Chega a vestir-se assim, enfeitada de flor, 

na noite branca, que é o seu véu nupcial, 

mas vem o sol, queima-lhe o véu, 

e a conduz loucamente para o céu 

arrancando-a das mãos do lavrador. 

 

Quedê o sertão daqui? 

Lavrador derrubou. 

Quedê o lavrador? 

Está plantando café. 

Quedê o café? 

Moça bebeu. 

Mas a moça, onde está? 

Está em Paris. 

Moça feliz. 

 

 

Assinale a alternativa correta 

a) Uma comparação entre os dois poemas mostra a predominância da cultura europeia sobre a brasileira, 

destacada no poema de Cassiano Ricardo, em contraposição a um ideário brasileiro em que predomina 

a igualdade e a solidariedade. 

b) Europa e Brasil constituem o cenário dos poemas referidos, que contrapõem a perspectiva do 

colonialismo e a difusão de valores da cultura brasileira no exterior. 

c) Os dois poemas abordam as contradições econômicas e sociais presentes no Brasil do início do século 

XX, expressas nas representações da realidade brasileira em contraposição a um cenário europeu.  

d) Tempo e espaço são duas categorias que permeiam os poemas dos dois escritores, que destacam o 

trabalho escravo dos brasileiros na exploração da terra e do cultivo do café, caracterizando, assim, as 

diferenças patentes entre colonizador e colonizado. 

  

9) Leia os excertos retirados do texto “Teses revisionistas sobre 1964: democracia e golpismo”, de autoria do 

sociólogo Caio Navarro de Toledo e responda ao que se pede: 

 

Um acadêmico que tem presença constante na mídia empresarial (TV’s, rádios e grandes jornais) afirmou num 

artigo: “[...] O que une ambos os lados é que todos querem chegar ao poder por golpe, seja os militares, seja 

Brizola e mesmo Jango, no caso para continuar no poder. Tanto é assim que o golpe veio.” (VILLA, Marco 

Antonio, 2004). 

[...] 

o respeitado filósofo marxista Leandro Konder – numa entrevista publicada pela revista Margem esquerda – não 

deixou de utilizar a expressão omitida nos textos de Ferreira e Figueiredo. Afirmou Konder (2004) que “[...] o 

golpismo, entranhado nos costumes e na cultura política da sociedade brasileira, se manifestava também no 

campo da esquerda.” 

[...] 



10 
 

Leôncio Martins Rodrigues (2004), ex-docente da USP e Unicamp, em 2004, numa entrevista ao Estadão, afirmou 

o sociólogo: “[...] venceu a direita e o golpe representou um terrível retrocesso; se vencesse a esquerda, haveria 

outro retrocesso, talvez pior, aprofundando o modelo populista.” 

[...] 

Diante da ausência de documentos e evidências sobre o “golpismo” do presidente da República, não se pode 

senão dar razão ao jornalista Freitas (2013) que, recentemente, ponderou: “[...] quaisquer que sejam os erros 

atribuíveis a João Goulart [...], entre eles não está ato algum de traição à democracia” 

[...] 

Movimento político ainda em gestação e polêmico dentro das esquerdas, os “Grupos dos Onze”, a rigor, não 

tinham sido concebidos para ter uma orientação militar, mas, sim, para resistir ao golpe da direita. A ideia era a 

de reviver agosto de 1961 quando a liderança de Brizola foi decisiva ao barrar o golpe da junta militar contra a 

posse de Goulart. 

[...] 

Em duas palavras, a hipótese do golpismo das esquerdas, formuladas por autores democráticos, favorece, 

intencionalmente, as teses da direita golpista para quem, em abril 1964, houve uma “contra-revolução 

preventiva”. Mais grave: o golpe de 1964 fica, assim, justificado e legitimado, pois teria evitado que o Brasil – 

como não se cansam de repetir os apologetas do golpe – fosse entregue à barbárie representada pela 

implantação do comunismo ateu, apátrida e terrorista... 

[...] 

Por fim, a tese de uma Constituinte, levantada pelo PCB e Prestes, teria características golpistas? Concedamos 

a palavra a uma historiadora: “[...] a convocação de uma Constituinte, que implica amplíssima mobilização 

política nacional e eleições mais gerais, pode ser vista como um equívoco naquele momento, mas é impossível 

identificar golpismo nela.” (VIANNA, 2004). 

[...] 

Tais como os ideólogos golpistas civis e militares, estes autores não apresentam quaisquer documentos que 

comprovem planos e complôs conspiratórios de setores de esquerda visando a ruptura do regime democrático; 

na verdade, durante todo o período de vigência da Carta de 1946, nenhuma ação objetiva das esquerdas é 

revelada para comprovar o chamado golpismo das esquerdas. Embora não apreciemos a expressão, deve ser 

dito que não houve nenhuma intentona comunista durante os anos 1950 e 1960.  

 
Fonte: TOLEDO, Caio Navarro de. Teses revisionistas sobre 1964: democracia e golpismo. In: VALLE, Maria Ribeiro do (org.). 1964-2014: 

Golpe Militar, História, Memória e Direitos Humanos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014, p.27-39 – adaptado. 

 

 

A história é uma área do saber que sempre está aberta para visitação dos historiadores e outros 

estudiosos, não existe, portanto, uma verdade absoluta acerca do passado, mas uma série de textos e saberes 

que são construídos e reconstruídos à luz da descoberta de novos documentos, contudo, certos momentos 

dramáticos de nossa história política, especialmente como as que estão em um passado próximo, gera uma 

série de controvérsias e mexe com paixões e convicções. 

 

Com essas considerações em mente e a partir da leitura dos excertos e do seu conhecimento sobre o 

processo que levou ao golpe de 1964, leia as afirmações a seguir: 

 

I. Fica claro que se trata de uma revisão histórica a respeito do golpe de 64, pois os autores referidos chegaram 

a um consenso de que tanto os políticos ligados às diretas quanto os ligados as esquerdas não atribuíam valor 

à democracia e ambos os grupos queriam dar um golpe de Estado. 

 

II. Em 2004, quando ocorreram reflexões sobre os 40 anos do Golpe Militar, predominavam as interpretações 

de que ambos os lados que disputavam o poder não respeitavam a democracia e queriam tomar o poder, 

contudo, por volta de 2014, chegaram à conclusão de que a atribuição da tese golpista em relação às esquerdas 

não tinha fundamento histórico. 

 



11 
 

III. João Goulart foi acusado de comunista e as marchas populares em defesa de “Deus e da Família”, os políticos 

conservadores e os meios de comunicação do período passaram a defender a ideia de que precisavam evitar 

um golpe comunista no Brasil, o que contribuiu para a atuação política dos militares. 

 

IV. As teses que atribuem a intenção golpista das esquerdas estão amparadas em ampla documentação e 

contribuem para elucidar esse período tão polêmico da história, pois a permanência no modelo populista e, 

posteriormente, comunista teria levado o país ao retrocesso. 

 

V. As disputas em torno dos discursos e práticas sociais e políticas que permeiam os anos que antecederam o 

golpe são recheadas de polêmicas que chegam até nossos dias, alguns tanto intelectuais de direita quanto de 

esquerda ainda defendem que a intervenção militar foi uma faceta da mentalidade pouco democrática do 

período, enquanto outros afirmam que as lideranças políticas das esquerdas buscavam fazer as reformas e a 

justiça social por meio da legalidade. 

 

Estão corretas as seguintes afirmações: 

 

a) apenas I, II e III 

b) apenas II, III e V 

c) apenas II, III, IV e V 

d) apenas I, II, III e IV 

 

10) Neste ano de 2017, o aniversário de 100 anos da Revolução Russa tem estimulado vários “balanços” do 

que representou esse processo na história mundial. Há controvérsias entre historiadores sobre o caráter 

dessa grande revolução. No entanto, eles concordam com o fato de que ela 

 

a) foi um marco político e ideológico que inspirou os movimentos socialistas ao longo do século XX. 

b) fracassou na efetivação de mudanças profundas com a volta do capitalismo na Rússia. 

c) foi interrompida pelo exército Contrarrevolucionário liderado pelas potências europeias. 

d) preservou os valores tradicionais com o apoio das Igrejas cristãs espalhadas pelo território russo. 

 

11) A Revolução Cubana (1959) teve impacto extraordinário na América Latina, impulsionando movimentos 

políticos que demandavam grandes mudanças sociais. O desafio lançado aos Estados Unidos eletrizou uma 

geração que via a influência americana na região como um obstáculo às transformações progressistas. (...) Com 

os presidentes Jânio Quadros e João Goulart (1961-1964), o Brasil conduziu política externa que tentou ir além 

das barreiras impostas pela Guerra Fria. Jânio Quadros visitou Cuba ainda como candidato presidencial (...) e, 

meses depois, deu a Guevara a Ordem do Cruzeiro do Sul. 
 

(Adaptado de: SANTORO, Maurício. O Fim de um Anacronismo. História Viva, n. 136, 2015.) 

 

No texto, o autor nos oferece indicações de atitudes tomada pelo governo brasileiro, no contexto do 

início dos anos 1960, quando o Brasil fez um movimento de aproximação formal com o Governo de Fidel 

Castro. Esse movimento ficou marcado pela 

 

a) apresentação de proposta inovadora para a suspensão de Cuba da Organização dos Estados Americanos. 

b) realização de acordos com Cuba para apoiar rebeliões na América Latina. 

c) condecoração de Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, mais importante condecoração 

brasileira. 

d) participação do Brasil, como mediador, na solução da crise entre URSS e EUA no contexto da Guerra Fria. 
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12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAGUAR. Folha de S. Paulo, 08 set. 2017. Disponível em: 

<http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1577295552251294-charges-setembro-de-2017>.Acesso em: 29 set. 2017. 

 

Na charge apresentada, o artista faz referência à composição musical Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto 

Gil, e alude:  

 

a) à violência contra profissionais de imprensa no Brasil e no Haiti que vem aumentando a cada ano. 

b) à retirada de soldados brasileiros do Haiti, ao final de uma missão de paz das Nações Unidas que durou 

treze anos.  

c) ao fluxo crescente de imigrantes haitianos que chegam ao Brasil, a partir de 2006, em parte explicado 

pelo bom momento econômico vivido pelo país naquele período.  

d) à Missão das Organizações Unidas de Suporte à Justiça no Haiti, encarregada de treinar a polícia haitiana. 

 
13) Os versos da música Tropicália (1968), cantada por Caetano Veloso, fazem alusão à fertilidade do solo 

brasileiro. Assinalar a alternativa cujo texto do site http://revistagloborural.globo.com, sobre a agricultura no 

Brasil, não corresponda ao retratado nos versos da música, reproduzida a seguir. 

 

 

"Quando Pero Vaz Caminha 

Descobriu que as terras brasileiras 

Eram férteis e verdejantes, 

Escreveu uma carta ao rei: 

Tudo que nela se planta, 

Tudo cresce e floresce. 

E o Gauss da época gravou." 

............................................. 

 

a) A temperatura média do estado de Mato Grosso, durante a maior parte do ano, é de 27ºC, enquanto as 

máximas podem chegar a 33ºC. O clima, segundo especialistas, não favorece a produção de flores, no 

entanto, tornou-se o fio condutor de um trabalho da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e 

Extensão Rural (Empaer), em parceria com outras instituições. A iniciativa deu espaço para o surgimento do 

projeto Flores Tropicais, uma forma de agricultores familiares diversificarem a base de produção e levarem 

ainda mais valor ao plantio, em meio a belezas e perfumes. 

http://revistagloborural.globo.com/
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b) A previsão é que a área plantada de algodão na safra 2017/2018 seja incrementada em 35% e possa chegar 

a 273 mil hectares. O oeste baiano continua como um dos principais polos agrícolas de algodão do Brasil e 

representa 93% de toda a produção de pluma da Bahia, sendo o segundo maior produtor brasileiro de 

algodão perdendo apenas para o Mato Grosso. A Bahia, por meio da região oeste, contribuiu para o cenário 

favorável do algodão, no Brasil, cuja produção em sua maioria atende as indústrias de fiação do Nordeste, 

e o restante é destinado ao mercado internacional. 

c) O setor sucroenergético de Goiás e de outros locais da região Centro-Oeste do Brasil passa a contar com 

três novas variedades de cana-de-açúcar desenvolvidas pelo Instituto Agronômico (IAC), de Campinas, com 

características regionais adaptadas a ambientes restritivos que incluem déficit hídrico acentuado e solos 

desfavoráveis para produção. Além da alta produtividade, as novas variedades IAC apresentam grande 

longevidade, que deve se aproximar de dez cortes. Isso significa que o produtor terá que renovar seu canavial 

somente após a décima colheita – o que representa de duas a três colheitas a mais do que a média obtida 

nos canaviais tradicionais. 

d) A estiagem já prejudicou as lavouras de trigo, que estão em fase de florescimento, e as projeções são de 

uma safra 2017/18 até 30% menor do que a safra passada. As informações estão no Boletim Agropecuário 

publicado pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa). A produção catarinense 

de trigo deve ser de 163,4 mil toneladas na próxima safra, contra 229 mil toneladas colhidas na safra 

2016/17. Engenheiros agrônomos do Cepa/Epagri, explicam que a estiagem alcançou as lavouras de trigo 

em plena fase de floração e o período seco compromete a produção futura. 

 

14) A palavra “furacão” tem origem entre os maias (povo que habitava a América Central antes da chegada dos 

conquistadores espanhóis, no final do século XV). De acordo com a mitologia maia, Huracan era o deus 

responsável pelas tempestades. Caetano Veloso, na música intitulada “Três Caravelas”, faz alusão a Colombo 

que, em sua primeira viagem, a partir de Palos, chega à área insular da América Central, onde é frequente a 

incidência de furacões. 

 

Sobre os furacões, pode-se afirmar: 

 

“....... 

Um navegante atrevido 

Saiu de Palos um dia 

Vinha com três caravelas 

A Pinta, a Nina e a Santa Maria 

 

Em terras americanas 

Saltou feliz certo dia 

Vinha com três caravelas 

.......... 

Viva Cristóvão Colombo 

Que para nossa alegria 

Veio com três caravelas 

A Pinta, a Nina e a Santa Maria 

...” 

(Caetano Veloso – Três Caravelas - 1968)  

 

 

a) Os furacões são fenômenos climáticos caracterizados pela formação de um sistema frontal de alta-

pressão. 

b) Formam-se apenas em regiões subtropicais do planeta. 

c)  Os furacões são responsáveis pelo transporte do calor da região equatorial para as latitudes mais baixas. 

d) São classificados numa escala de 1 a 5, de acordo com a força dos ventos (escala Saffir-Simpson). 
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15) Os líderes do movimento que ficou conhecido como Tropicalismo ou Tropicália resgataram a discussão iniciada 

por Oswald de Andrade com o Modernismo de 1922. Colocaram a cultura brasileira e sua convivência junto às 

outras culturas do mundo, ao trazerem para as letras de suas composições a discussão sobre o papel das culturas 

em interação. 

 

Assinalar a alternativa que represente o tema do mapa abaixo e possa ser relacionada ao movimento acima 

mencionado.  

 
a) O mapa representa a miscigenação, seja ela ética, religiosa ou artística da cultura brasileira. 

b) O mapa representa a diversidade dos ecossistemas brasileiros. 

c) O mapa representa a homogeneidade ética, religiosa e artística da cultura brasileira. 

d) O mapa representa a homogeneidade dos ecossistemas brasileiros. 

 

16) Nas manifestações do tropicalismo, pode-se constatar uma provocação às questões oriundas da dificuldade do 

Brasil de vencer o retrocesso, o atraso, ou seja, a dificuldade de acompanhar o que está acontecendo no mundo. É 

o enigma de um país com tanta riqueza que não consegue assumir sua força, sua identidade, seu povo, sua cara, 

para realizar uma marcha diante dos outros países que corresponda à sua história, à sua grandeza, sua inteligência, 

o seu conhecimento. Na canção “Parque Industrial” (1968), o compositor Tom Zé satiriza o orgulho público 

nacional, associado à industrialização, em uma sociedade em desenvolvimento.  
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“................................. 

Retocai o céu de anil 

Bandeirolas no cordão 

Grande festa em toda a nação. 

Despertai com orações 

O avanço industrial 

Vem trazer nossa redenção. 

............................................” 

 

A respeito da industrialização no Brasil, pode-se afirmar que: 

a) foi acelerada com a chegada dos imigrantes russos. 

b) foi promovida com investimentos exclusivamente estatais. 

c) foi acelerada pelo crescimento dos centros urbanos, em função do êxodo rural, relacionado à crise da 

cafeicultura de 1929. 

d) foi impulsionada pelo grande sucesso do agronegócio na região Norte. 

 

Leia o texto abaixo para responder a Questão 17. 

 

Abacateiro acataremos teu ato 

Nós também somos do mato como o pato e o leão... 

Enquanto o tempo não trouxer teu abacate 

Amanhecerá tomate e anoitecerá mamão... 

Porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo 

Cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também 

Abacateiro serás meu parceiro solitário... 
(Gilberto Gil. Refazenda. 1975) 

 

17) Quais os frutos citados na letra Refazenda são considerados do tipo drupa: 

a)  Abacate, mamão, tomate e manga 

b) Somente o abacate e a manga 

c) Somente o tomate e o tamarindo  

d) Somente o mamão e o tomate  

 

18) Os frutos são importantes estruturas relacionadas à dispersão e à proteção da semente. Eles são 

encontrados apenas nas: 

a) Briófitas. 

b) Pteridófitas. 

c) Gimnospermas. 

d) Angiospermas 

 

19) É comum vermos aves de ambientes aquáticos como patos, marrecões, marrecos, biguás e cisnes ficarem 

algum tempo pressionando com o bico a região caudal do uropígio. Assim, com a extremidade do bico extraem 

e distribuem sobre as penas uma substância oleosa produzida por um par de glândulas denominadas 

uropigianas. A secreção proveniente dessas glândulas exerce diversas funções no mecanismo de vida das aves. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que são funções dos óleos produzidos pelas 

glândulas uropigianas: 

a) impermeabilizar as penas, dificultar o acesso de ectoparasitos e diminuir as perdas de calor corpóreo. 

b) evitar o encharcamento das penas, aumentar a perda de calor quando em atividade de voo e facilitar a 

transpiração. 

c) estabelecer maior união entre as penas evitando a passagem de ar, facilitar a flutuação durante o nado e 

impedir a penetração de ectoparasitos. 

d) facilitar a flutuação, impermeabilizar as penas e propiciar melhor deslocamento durante o voo. 
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20) Leia as afirmativas abaixo sobre a reprodução das Planárias: 

 

I. A reprodução das planárias pode se dar de maneira assexuada através de fissão transversal. 

II. A reprodução sexuada se dá de maneira cruzada entre dois indivíduos. 

III. Mesmo sendo hermafrodita, a autofecundação é muito difícil. 

IV. Em determinada época o animal apenas se parte, em geral, atrás da boca e a separação é dependente da 

locomoção. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

 

a) Apenas I, III e IV 

b) Apenas I, II e III 

c) Apenas II, III e IV 

d) I, II, III e IV 

 

21) Um dos maiores desafios com que se defronta a sociedade moderna é o equacionamento da geração 

excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos resíduos sólidos. A preocupação mundial em relação 

aos resíduos sólidos, em especial os domiciliares, tem aumentado ante o crescimento da produção, do 

gerenciamento inadequado e da falta de áreas de disposição final (JACOBI e BENSEN, 2011). 

Assinale a alternativa que NÃO diz respeito a atitude que pode ajudar na diminuição dos resíduos sólidos nos 

centros urbanos. 

 

a) Usar sacolas retornáveis, as ecobags 

b) Evitar uso de materiais descartáveis 

c) Jogar lixo nas ruas 

d) Separar o lixo 

 
22) As moléculas são substâncias constituídas por átomos. Em se tratando de átomo, quais das afirmações 

abaixo não condiz com a verdade? 

 

a) O número atômico é o número de prótons de um átomo, que por sua vez é igual ao número de elétrons. 

b) O número de massa de um átomo é igual a soma do número de prótons e nêutrons do seu núcleo. 

c) Átomos que tenham os mesmos números atômicos e diferentes números de massa são chamados de 

isótopos. 

d) Todo átomo possui o mesmo número de prótons e nêutrons no seu núcleo. 
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23) As reações químicas abaixo expressam a ação de um antiácido, medicamentos utilizados para amenizar a 

acidez estomacal. Sobre os antiácidos e as reações abaixo podemos dizer que: 

 

(I)  Mg(OH)2      +       2HCl

(II)  NaHCO3      +        HCl

MgCl2          +         2H2O

NaCl      +    H2O    +  CO2

 
a) Podemos chamar os antiácidos de bases, e a equação (I) trata-se de uma reação de decomposição. 

b) O bicarbonato utilizado na equação (II) é doador de próton da reação química realizada. 

c) A equação (I), trata-se de uma reação de dupla troca onde o hidróxido de magnésio funciona como a 

base da reação. 

d) A equação (I), trata-se de uma reação de simples troca onde o HCl funciona como a ácido da reação. 

 

24) Um dos conceitos iniciais em Química é a diferença entre Substâncias Puras - sistema formado por apenas 

uma substância química e Misturas - sistema formado por mais de uma substância. Várias misturas estão 

presentes em nosso cotidiano como água do mar, refrigerantes, aço inoxidável, ouro 18 K etc. Para a mistura 

formada por água destilada, pequena quantidade de cloreto de sódio, pequena quantidade de sacarose, 

pequenos pedaços de ferro, assinale a alternativa abaixo que descreve corretamente essa mistura: 

 

a) Mistura homogênea, 3 fases, 3 componentes 

b) Mistura heterogênea, 2 fases, 4 componentes 

c) Mistura heterogênea, 3 fases, 3 componentes 

d) Mistura homogênea, 2 fases, 4 componentes  

 

25) “O Tropicalismo foi um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura 

brasileira entre 1967 e 1968. Seus participantes formaram um grande coletivo, cujos destaques foram os 

cantores-compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil. ” 
 

Disponível em: < http://tropicalia.com.br/identifisignificados/movimento > Acesso em 22/09/2017 

 

A música “Alegria, Alegria” composta por Caetano Veloso em 1967, foi considerada um dos marcos iniciais 

do Tropicalismo. Seus versos iniciais são: 

 

“Caminhando contra o vento 

Sem Lenço Sem Documento 

No sol de quase dezembro 

Eu vou.…” 

 

Na época, a música quase foi vetada pela censura, pela ideia de possivelmente fazer alusão à droga 

LSD, assim com os Beatles fizeram no título da música Lucy in the Sky with Diamonds. 

 

O uso do LSD – dietilamida do ácido lisérgico pode levar à síndrome do pânico, depressão ou psicose 

grave. O ácido lisérgico é um composto pertencente à função orgânica ácido. As substâncias KOH, KCl, CO2 e 

HCl fazem parte respectivamente das seguintes funções inorgânicas: 

 

a) Base, sal, óxido e ácido 

b) Ácido, base, sal e óxido 

c) Óxido, sal, base  e ácido 

d) Base, ácido, óxido e sal 

http://tropicalia.com.br/identifisignificados/movimento
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26) A figura abaixo representa uma célula eletroquímica (pilha) com os respectivos potenciais de redução dos 

eletrodos: 

 

 

Levando-se em consideração a figura, analise as 

afirmações abaixo: 

 

I. O eletrodo de Prata é o cátodo da pilha 

II. O agente oxidante é o Zn2+ 

III. O eletrodo de Zinco é o ânodo da pilha 

IV. Os elétrons fluem do eletrodo de Prata para o 

eletrodo de Zinco 

 

Estão corretas as afirmações: 

 

a) Apenas I, II e III 

b) Apenas I e II 

c) Apenas I, III e IV 

d) Apenas I e III 

 

 

 

 

27) Um recipiente contém 3 bolas vermelhas, 2 bolas brancas e 5 bolas amarelas. Retirando ao acaso duas 

bolas desse recipiente, sucessivamente e sem reposição a probabilidade de elas serem de cor amarela é: 

a) 
10

5
 

b) 
9

2
 

c) 
4

3
 

d) 
8

7
 

 

28) João se utilizou do plano cartesiano ortogonal para medir a distância de sua casa até a casa de sua amiga 

Amanda. Nesse plano cartesiano a casa de João se localiza no ponto A = (3,2) e a casa de Amanda se 

localiza no ponto B = (7,5). Sabe-se que o plano cartesiano está construído na escala em que cada unidade 

de medida no plano corresponde na vida real 800 metros. De acordo com essas informações, a distância 

da casa de João a Amanda é: 

a) 4000 metros 

b) 5000 metros 

c) 8000 metros 

d) 1250 metros 

 

29) Uma família de 4 pessoas gasta R$ 300,00 em alimentação por uma semana. Mantendo as mesmas 

condições descritas anteriormente, quanto deverá gastar uma família com 6 pessoas em 3 semanas? 

a) R$ 700,00 

b) R$ 1100,00 

c) R$ 1350,00 

d) R$ 1400,00 
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30) O número de soluções da equação   142 xsen  no intervalo  2,0  é igual a: 

 

a) 2 

b) 4 

c) 6 

d) 8 

 

31) Jonas aplicou R$ 2.800,00 em um fundo de investimento, algum tempo depois resgatou R$ 3.446,80, 

sabendo que a taxa de juros simples desse fundo era de 2,1% a.m., a quantidade de meses que José deixou 

seu dinheiro aplicado é igual a: 

 

a) 5 

b) 7 

c) 11 

d) 13 

 

32) Para estudar um movimento retilíneo com aceleração constante, aciona-se o cronômetro quando o móvel 

passa pelo marco zero da trajetória. Depois de 3s, a sua velocidade assume o valor de 16m/s e a posição 

ocupada no mesmo instante é de 39 m em relação ao marco zero da trajetória. Após 5s de movimento, a 

velocidade do móvel, em m/s, é de: 

 

a)  18 

b) 20 

c) 21 

d) 24 

 

33) Considere as seguintes afirmativas: 

 

I. O timbre é a qualidade que permite distinguir sons de mesma altura e mesma intensidade, emitidos por 

fontes diferentes. Uma mesma nota musical, tocada por uma flauta e por um violino, soa de forma 

diferente, de modo a possibilitar a identificação do instrumento. 

 

II. De um modo geral, podemos dizer que a velocidade de propagação das ondas sonoras nos meios sólidos 

é menor do que nos meios líquidos que, por sua vez, é menor do que nos meios gasosos.  

 

III. Uma onda longitudinal tem nível sonoro de 40 dB. Outra onda, de mesma frequência, no mesmo meio 

de propagação, tem nível sonoro de 60 dB. O número de vezes que a intensidade energética da segunda 

onda é maior em relação à primeira é de I2 = 100.I1.  

 

São verdadeiras: 

 

a) apenas I e II. 

b) apenas II e III 

c) apenas I e III.  

d)  I, II e III.  

 

34) Um projétil é lançado horizontalmente com velocidade v0 = 40 m/s de um local situado a 180 m do solo, 

suposto horizontal. Considere g = 10 m/s2 e despreze a ação do ar. 
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A distância d da vertical de lançamento ao ponto 

onde o projétil atinge o solo é de: 

 

a) 150 m 

b) 180 m 

c) 240 m 

d) 300 m 

 

 

 

 

35) Um gás sofre uma transformação A => B conforme indica o diagrama p x V.  

 

 

O trabalho que o gás troca com o meio exterior, 

em joules, é de: 

 

a) 5. 104 

b) 4. 104 

c) 5. 102 

d) 4. 102 

 

 

 

 

 

36) Um feixe de elétrons é lançado numa região onde existem dois campos uniformes, um elétrico de 

intensidade E = 8,0.102 V/m e outro magnético de intensidade B = 1,0.10-1 T. Observa-se que o feixe 

atravessa a região em movimento retilíneo e uniforme. 

 

A velocidade com que o feixe atravessa os campos 

tem módulo igual a:  

 

a) 1. 103 m/s 

b) 2. 103 m/s 

c) 4. 103 m/s 

d) 8. 103 m/s 
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As Hurricane Harvey bore down on the Texas coast, few people in that state __________ to understand the 

nature of the looming danger. 

The bulletins __________ of rain falling in feet, not inches. Experts _________ with the public to wake up. J. 

Marshall Shepherd, head of atmospheric sciences at the University of Georgia and a leading voice in American 

meteorology, ________ ahead of the storm that “the most dangerous aspect of this hurricane may be days of 

rainfall and associated flooding.” 

 

37) A alternativa que completa adequadamente os espaços do trecho acima é: 

a) have seemed / have warned / have pleaded / has wrote 

b) seemed / warned / plead / writed 

c) seemed / warned / pleaded / wrote 

d) have seemed / have warned / pleaded / have written  

 

Now we know how events in Texas turned out. 

Dr. Shepherd and his colleagues have spent their careers issuing a larger warning, one that much of the 

public still chooses to ignore. I speak, of course, about the risks of climate change. 

Because of atmospheric emissions from human activity, the ocean waters from which Harvey drew its final 

burst of strength were much warmer than they ought to have been, most likely contributing to the intensity of 

the deluge. If the forecasts from our scientists are anywhere close to right, we have seen nothing yet. 

In their estimation, the most savage heat waves that we experience today will likely become routine in a 

matter of decades. The coastal inundation that has already begun will grow worse and worse, forcing millions 

of people to flee. The immense wave of refugees that we already see moving across continents may be just the 

beginning. 

 

38) O trecho acima afirma, sobre os eventos no Texas: 

a) Não há alertas precisos sobre alteração climática. Assim, a inundação pegou todos de surpresa, mas o 

calor irá diminuir. 

b) As pessoas ignoram os alertas sobre a alteração do clima. Por causa disso, o calor irá aumentar, causando 

fuga em massa para a costa. 

c) Por causa da imensa onda de calor, as pessoas não deixarão seus lares, temendo fugirem para um lugar 

mais quente que seus lares. 

d) Em questão de décadas, as ondas de calor se tornarão rotina e a inundação da costa, que já começou, 

ficará cada vez pior, forçando as pessoas a fugirem de seus lares. 

 

Scientists urged decades ago that we buy ourselves some insurance by cutting emissions. We yawned. 

Even today, when millions of people have awakened to the danger, tens of millions have not. So the political 

demand for change is still too weak to overcome the entrenched interests that want to block it. 

In Washington, progress on climate change has stalled. The administration has announced its intent to 

withdraw from the global Paris climate accord. And top Trump appointees insist that the causes of climate 

change are too uncertain and the scientific forecasts too unreliable to be a basis for action. 

 

39) No 2.° parágrafo acima, lemos: “The administration has announced its intent to withdraw from the global 

Paris climate accord.” Na voz passiva, o trecho ficaria: 

a) The intent to withdraw from the global Paris climate accord has been announced by the administration. 

b) Its intent to withdraw from the global Paris climate accord has announced the administration. 

c) To withdraw from the global Paris climate accord is the intent the administration has announced. 

d) The administration has been announced its intent to withdraw from the global Paris climate accord. 

 

This argument might have been halfway plausible 20 years ago – or, if you want to be generous, even 10 

years ago. But today? 

Today, salt water is inundating the coastal towns of the United States, to the point that they are starting 

to put giant rulers in the intersections so people can tell if it is safe to drive through. The city leaders are also 
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posting “no wake” signs — not on canals but on the streets, to stop trucks from plowing through the water so 

fast as to send waves crashing into nearby homes. 

We all see the giant storms, more threatening than any in our lifetimes — and while scientists are not 

entirely comfortable yet drawing links between the power of these hurricanes and climate change, many people 

are coming to their own common-sense conclusions. 

As the challenges in the real world worsen, some senior Republicans continue to question the link 

between human-caused emissions and rising temperatures. Scott Pruitt, the head of the Environmental 

Protection Agency, said this on CNBC in March: 

“I think that measuring with precision human activity on the climate is something very challenging to do 

and there’s tremendous disagreement about the degree of impact, so no, I would not agree that it’s a primary 

contributor to the global warming that we see.” 

Note that he acknowledges the planet is warming. Note that he offers no alternative hypothesis about 

the cause of that warming — nor will he ever, for the simple reason that there is no plausible alternative. But 

still, he clings to uncertainty as a reason to do nothing. 

 

40) Nos parágrafos acima, é apresentada a ideia de que: 

a) Os republicanos estão apresentando soluções para o problema do aquecimento global que envolvem a 

conscientização das pessoas, uma vez que não há dúvidas de que as atividades humanas sobre o clima é 

que estão provocando tal situação. 

b) Alguns republicanos questionam se o aumento da temperatura tem relação com causas humanas. Assim, 

mesmo concordando que o planeta está ficando mais quente, Scott Pruit não concorda que o fato 

acontece por razões humanas e não oferece opções sobre o que está causado o fenômeno climático. 

Afinal, não há alternativa plausível para resolver a questão. 

c) A ação humana não pode ser responsabilizada pelo aumento da temperatura global. Afinal, todos os 

estudos são inconclusivos sobre a causa deste fenômeno. 

d) A água salgada está inundando a costa dos Estados Unidos e grandes tempestades jamais vistas estão 

ocorrendo, Contudo, Sott Pruit, chefe da Agência de Proteção Ambiental, não oferece alternativas 

plausíveis para resolver o problema, simplesmente porque elas não existem. Afinal, diante da incerteza 

sobre as causas das alterações climáticas, é mais seguro aguardar que sejam definidos os motivos que 

provocam tal problema para, então, propor uma solução definitiva. 

 

 

ESPANHOL 

37) Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento abaixo: 

 

La trayectoria de ambos músicos ______ entrelazada desde su inicio. Nacidos ambos ______ Bahía en 1942, se 

conocieron a mediados de la década de 1960 en la universidad, donde Caetano estudiaba Filosofía y Gil 

Administración de Empresas. Los dos estaban influenciados por la bossa nova, especialmente por la obra de 

João Gilberto. Gil había dejado ______ acordeón _____ guitarra el influjo de la música del también bahiano y 

Caetano había comenzado a tocar y componer alentado por ese movimiento. 
 

Disponível em: <http://www.elobservador.com.uy/verdad-tropical-n674921> Acesso em: 10 set. 2017. 

 

a) han estado – en – a la – de la  

b) estuvo – en la – a lo – por el 

c) ha estado – en – al – por la  

d) estuvieron – en – a el – en la  
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38) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

El País español publicó al otro día de la actuación de Caetano Veloso y Gilberto Gil la siguiente crónica: "Cuentan 

los expertos en Tropicalismo, ese movimiento brasileño que revolcó la música brasileña y después la mundial a 

mitad y finales de los sesenta, que de los líderes de aquella mina de talento, Caetano Veloso era la cabeza y 

Gilberto Gil, el corazón. Cuando se cumplen 50 años, ambos se han embarcado en una gira internacional que 

recaló anoche en el Teatro Real de Madrid.” [...] 
 

Disponível em: <http://www.tvshow.com.uy/musica/gilberto-gil-complices-musica-brasilena.html> Acesso em: 10 set. 2017. 

 

a) O Tropicalismo retrocedeu a música popular brasileira. 

b) Caetano e Gil se apresentaram no Teatro Real de Madri no final dos anos sessenta. 

c) Caetano e Gil têm cinquenta anos de idade. 

d) A turnê internacional de Caetano e Gil passou por Madri. 

 

39) Assinale a alternativa que melhor traduz os termos em destaque na fragmento de Alegria, Alegria de 

Caetano Veloso: 

Yo voy 

por entre fotos y nombres 

sin libros y sin fusil 

sin hambre, sin teléfono 

en el corazón de Brasil. 

Ella ni sabe, hasta pensé 

en cantar en televisión 

el sol es tan bonito. 

Yo voy 

sin pañuelo, sin documento 

nada en el bolsillo o las manos. 
 

Disponível em: <https://www.traduceletras.net/es/caetano-veloso/alegria,-alegria/26988/> Acesso em: 23 set. 2017. 

 

a) fome – lenço – bolso 

b) homem – lenço – bolsa  

c) anel – pano – bolsinho 

d) fama – pano – bolsa  

 

40) Assinale a alternativa que melhor traduz os termos em destaque no fragmento abaixo: 

 

Os Mutantes simplemente eran unos magos de la instrumentación. Crearon sus propios amplificadores y 

lograron un sonido distintivo que se escucha en la alucinante guitarra que ladra por sobre un acompañamiento 

que remite a las costas brasileñas. Por momentos pareciera que The Velvet Underground & Nico y The Kinks 

hubieran hecho una pasantía en las playas de Brasil en la canción A minha menina de aquel prolífico primer 

álbum del grupo en 1968. 
 

Texto adaptado disponível em: <http://www.elcomercio.com/tendencias/canciones-esenciales-del-tropicalismo-brasileno-brasil.html> 

Acesso em: 10 set. 2017. 

a) conquistaram – guitarra – passada  

b) conseguiram – violão – estágio 

c) fizeram – violão – volta  

d) deixaram – guitarra – apresentação  
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Boa prova! 

Sucesso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


