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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 

Questões de 01 a 45 

Questões de 01 a 05 (opção inglês) 
 

Questão 01   

[A] C2H5 – INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 03 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 01  

PROVA AZUL: QUESTÃO 03 

 

Esse item busca o sentindo do vocábulo unthinkable, para o texto que aborda uma crítica do livro de memórias 

de Michelle Obama. Levando em consideração essa perspectiva textual, o vocábulo supracitado aparece no 

trecho a seguir “black women were meant for the field or the kitchen, or for use as they saw fit, they were by 

definition, not ladies. The very idea of black women as first lady of the land, well, that would have been 

unthinkable.”. Portanto, o vocábulo unthinkable ressalta a ideia da ascensão social improvável para as 

mulheres negras da época, pois não se imaginava uma mulher negra como primeira-dama. 

 

Questão 02   

[B] C2H5 – INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 04 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 02  

PROVA AZUL: QUESTÃO 04 

 

Esse item tem como função, associar o vocábulo do cartum ao seu tema. A presença de at odds with significa 

“em divergência com”; levando para o contexto do cartum, em que o personagem afirma “Meu desejo de ser 

bem informado está atualmente em divergência com meu desejo de permanecer mentalmente são”, ou seja, o 

uso da expressão at odds with, pelo personagem, revela a dificuldade de conciliar diferentes anseios. 
 

Questão 03   

[B] C2H5 – INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 05 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 03  

PROVA AZUL: QUESTÃO 05 

 

O item pede a visão dos personagens do filme sobre a avalição de um lugar, o que nos faz entender que depende 

da perspectiva do visitante, como pode ser visto no trecho a seguir “I was going to say neutral, it’s like looking at 

a blank canvas”. 
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Questão 04   
[C] C2H5 – INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 
PROVA ROSA: QUESTÃO 02 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 05  

PROVA AZUL: QUESTÃO 01 

 
A questão tem a função de relacionar um texto de língua estrangeira moderna e seu uso social. Com a intenção 
de analisar o culto à celebridade, notamos que o texto usa suas habilidades de tradução direta para eliminação 
de algumas alternativas do item. Ressalta a necessidade de reflexão dos fãs, uma vez que esses fãs insistem 
em consumir exatamente o que seus ídolos consomem, conforme o trecho a seguir “Then Society is right behind 
them, believing in everything that Celebrity believes in. Companies know that people will buy a product if a 
Celebrity has it too.” 
 

Questão 05   
[A] C2H5 – INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 
PROVA ROSA: QUESTÃO 01 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 04  

PROVA AZUL: QUESTÃO 02 

 
O texto tem como propósito, fazer com que o aluno seja avaliado pelo seu entendimento cultural. O gênero 
textual citado no enunciado é uma / recipe / e mostra uma mistura de diversas culturas que formam a Inglaterra. 
Onde se lê MELTING POT, há uma alusão a tal mistura de culturas na formação de um país. Portanto, a riqueza 
da mistura cultural é o que é evidenciado no texto. 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS 
 

Questões de 01 a 45 

Questões de 01 a 05 (opção espanhol) 
 

Questão 01   
[E]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 04 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 03 

PROVA AZUL: QUESTÃO 03 

 
No fragmento “Bajo ese parámetro, cualquier incidente puede ser inmediatamente reportado por grabación o 
filmación, por lo que a los aparatos celulares, más allá de su utilidad en términos de conversación, habría que 
calificarlos como la ‘guillotina del siglo XXI”, onde se pode, com o uso do celular, gravar ou filmar e ser usado 
judicialmente. 
 

Questão 02   
[A]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 05 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 01  

PROVA AZUL: QUESTÃO 04 

 
A expressão “COMO LAS AGUAS A UNA PIEDRA” demonstra o desgaste da pedra, causado pela água, fazendo 
uma analogia ao homem velho, aos muitos anos da sua vida. 
 

Questão 03   
[A]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 03 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 02  

PROVA AZUL: QUESTÃO 05 

 
Ao ouvir do noticiário tantas coisas ruins, um personagem questiona o que tem passado com o mundo e o outro 
acusa que “NÓS” somos os culpados, trazendo, então, um efeito humorístico. 
 

Questão 04   
[C]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 02 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 04  
PROVA AZUL: QUESTÃO 01 
 
O texto traz, em sua totalidade, o compromisso de Federico Garcia Lorca com o social, onde se pode comprovar 
nos fragmentos “NO HE SIDO NUNCA POETA DE MINORÍA. HE TRATADO DE PONER EN MIS POEMAS LO 
DE TODOS LOS TIEMPOS”, “HOY NO INTERESA MÁS QUE UNA PROBLEMÁTICA: LO SOCIAL”, “PERO EL 
DOLOR DEL HOMBRE Y LA INJUSTICIA CONSTANTE”. 
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Questão 05   
[A]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 01 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 05  
PROVA AZUL: QUESTÃO 02 
 
O fragmento “COMO SI ENCIRCULARAN LAS ZETAS Y LAS CES” fala da variação linguística do espanhol, da 
pronúncia destas letras, “z” e “c”, chamada CECEO. 
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Questões de 06 a 45 
 

Questão 06   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 37 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 15  

PROVA AZUL: QUESTÃO 43 

 
Os dois primeiros quadros retratam o lirismo presente na sequência de quadrinhos e apresentam elementos que 
remetem à cultura dos povos escravizados, bem como a intenção de fugir da violência vivenciada, retratada nos 
quatro últimos quadros. 
 

Questão 07   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 38 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 16 

PROVA AZUL: QUESTÃO 44 

 
O item exigia capacidade de leitura para a identificação do recurso estilístico mencionado no enunciado (ironia).  
Ao considerar o contexto de produção, o Realismo, bastaria observar a função desempenhada por um tipo 
popular: “O homem da matraca”. O comportamento do referido elemento era determinado pelo poder econômico 
daqueles que o contratavam, dessa forma, o funcionário dos poderosos não divulgava necessariamente a 
verdade, mas o que beneficiava quem estivesse pagando mais. O texto, dessa forma, mostra, de maneira sutil, 
que as propagandas eram enganosas. 
 

Questão 08   
[C]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 39 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 17  

PROVA AZUL: QUESTÃO 45 

 

O uso dos modalizadores “riquíssima” e “forte” para o gênero choro destaca a importância, não só histórica, mas 
também estética para a cultura brasileira. 
 

Questão 09   
[A]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 14 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 42 

PROVA AZUL: QUESTÃO 39 

 

A seleção vocabular “falação” para o ato de ser verborrágico, somada à contração e supressão de fonemas 
atribui ao texto marcas de informalidade. 
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Questão 10   

[C]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 15 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 43  

PROVA AZUL: QUESTÃO 40 

 

O narrador apresenta, inicialmente, a situação de abandono de uma interna de um hospital psiquiátrico. Logo 

em seguida, o narrador declara o seu amor por ela ao observá-la no espaço de opressão.  A questão requer que 

o aluno perceba a presença do lirismo em um ambiente, aparentemente, improvável. 

 

Questão 11   

[C]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 16 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 44  

PROVA AZUL: QUESTÃO 41 

 

O item é sobre o uso de “Recurso estilístico”, ou seja, figura de linguagem. 

Ao longo dos versos, observamos o cromatismo, sobretudo da cor vermelha, o qual o eu lírico relaciona com a 

sensação sonora (“estridente” e “clarim”), gerando, assim, uma atmosfera sinestésica.  

 

Questão 12   

[C]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 17 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 45  

PROVA AZUL: QUESTÃO 42  

 

O item apresenta uma obra de arte construída na década de 1960, que integra uma tendência conhecida como 

“Pop Art”. Vale lembrar a criticidade do referido estilo. Obedecendo ao comando e considerando o contexto 

artístico, é possível inferir que o simulacro, sobre a figura feminina, resulta da imposição de gestos, gostos e 

condutas. 

 

Questão 13   

[A]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 09 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 36  

PROVA AZUL: QUESTÃO 31  

 

A descoberta de um material mais flexível alavancou o número de manobras e possibilitou que um maior número 

de pessoas experientes ou não pudessem praticar, com segurança, esse esporte. 
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Questão 14   

[D]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 10  

PROVA BRANCA: QUESTÃO 37  

PROVA AZUL: QUESTÃO 32 

 

O item versa sobre funções da linguagem, conteúdo sempre presente nas provas do ENEM. 

O texto literário é, naturalmente, exemplo de Função Poética ou estética, mas não significa que a referida seja 

predominante. O texto é narrado em 1ª pessoa e faz um resgate da memória, trazendo uma dimensão 

sentimental e subjetiva. 

A comunicação é centrada no emissor e, por isso, há a predominância da função emotiva ou expressiva 

 

Questão 15   

[A]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 11 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 38  

PROVA AZUL: QUESTÃO 33 

 

O gênero textual é uma resposta materializada à toda necessidade sociocomunicativa e, para atendê-la, tem de 

possuir alguns elementos como a função que, no caso do prefácio, é apresentar o livro. 

 

Questão 16   

[B]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 42 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 27  

PROVA AZUL: QUESTÃO 22 

 

Ao usar “tu”, tem de se colocar, na estrutura verbal, a DNP, o que traz maior complexidade e acaba por nos 

obrigar a usar o “você”, pronome de tratamento, que demanda um verbo na 3ª pessoa sem DNP. Esse processo 

é legítimo e demonstra o quão a língua é flexível ou variável. 

 

Questão 17   

[B]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 43 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 28  

PROVA AZUL: QUESTÃO 23  

 

O item é focado na ressignificação de um clássico universal, trata-se do solo “A morte do cisne”, marcadamente 

conhecido pela performance de ballet clássico. Em 2012, um garoto do subúrbio de São Paulo, chamado John 

Lennon da Silva, impressionou o público nas redes sociais com a sua versão original e popular da famigerada 

obra. Observando, comparativamente, os dois números, o clássico original e a adaptação popular, verifica-se 

que a arte se torna mais rica na diversidade de espaços e classes sociais. 
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Questão 18   
[E]  
Ao retratar a realidade do detento, o autor fez o uso de verossimilhança, denunciando uma situação observável 
no mundo real e marcada pelos absurdos da violência. 
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 44 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 29  

PROVA AZUL: QUESTÃO 24 

 

Questão 19   
[B]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 45  

PROVA BRANCA: QUESTÃO 30  

PROVA AZUL: QUESTÃO 25 

 

O item apresenta uma situação marcadamente cômica. Um membro do estado tenta de maneira autoritária 
intimidar um homem, mas este é defendido por uma esposa que mostra-se influente frente a autoridades do 
período, fato que leva o leitor ao riso, pois o opressor fica constrangido ao perceber que o oprimido tem as 
mesmas armas para oprimir. 
 

Questão 20   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 29 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 12  

PROVA AZUL: QUESTÃO 26 

 
A coesão lexical vale-se de nomes distintos para evitar a repetição do mesmo nome, ou seja, uso de sinônimos, 
hipônimos e hiperônimos para apresentar o mesmo referente. 
 

Questão 21   
[E]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 30 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 13  

PROVA AZUL: QUESTÃO 27 

 
O item exige uma leitura comparativa da reportagem e da imagem ilustrativa. O texto verbal mostra que a 
construção do mobiliário contemporâneo substituiu a sofisticação, o luxo e a pompa do rebuscamento colonial, 
por formas simplificadas, fato perceptível na imagem. 
 

Questão 22   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 31 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 14  

PROVA AZUL: QUESTÃO 28 

 
A mudança no design do Facebook visa acabar com o estigma da rede social como “espaço da treta”, o que 
evidencia a preocupação dos responsáveis pela rede social em observar o comportamento dos usuários para a 
tomada de decisões.  
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Questão 23   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 32 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 39  

PROVA AZUL: QUESTÃO 36  

 
O item exige leitura comparativa entre o texto artístico e o comentário crítico a ele inerente. 
O texto II, logo no início, evidencia que objetos do cotidiano são ressignificados. 
 

Questão 24   
[A]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 33 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 40  

PROVA AZUL: QUESTÃO 37 

 
O item foi construído em plena vivência de um regime de exceção, daí a natureza irônica, ou seja, a crítica sutil. 
O fator da voz poética dirige-se ao interlocutor em tom imperativo e mencionando desde o título, que o contexto 
de produção sugeria um comportamento geral, ou seja, padrão, imposto pelo sistema. O refrão é uma forma de 
intensificar a postura marcadamente crítica do artista.  
 

Questão 25   
[A]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 34 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 41  

PROVA AZUL: QUESTÃO 38 

 
O ceticismo, ou seja, a dúvida em relação ao possível reencontro do eu lírico com o seu interlocutor, fica evidente 
pela repetição constante do “se” (se for possível/se tens o dia/ se é verdade/se te lembras). 
 

Questão 26   
[E]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 18 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 34  

PROVA AZUL: QUESTÃO 10  

 
O uso das formas linguísticas “ousada” e “radical” contribui para a condição de um viés argumentativo que é 
inerente à resenha. 
 

Questão 27   
[A]  

 
PROVA ROSA: QUESTÃO 19 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 35  

PROVA AZUL: QUESTÃO 11 

 
A contiguidade é um processo semântico que trabalha com palavras que estão no mesmo campo semântico, 
como dona, sinhá, tronco, talhar e aleijar, para demonstrar em qual contexto está inserida a temática. 
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Questão 28   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 06 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 31  

PROVA AZUL: QUESTÃO 12 

 
Ao analisar o verbal e o não verbal, percebe-se que a estratégia do autor é sensibilizar o público quanto ao 
abandono. 
 

Questão 29   
[E]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 07 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 32  

PROVA AZUL: QUESTÃO 13 

 
A tirinha apresenta uma proposta crítica, referente à abolição da mulher em relação à maternidade, já que as 
obrigações trazidas por tal processo vão de encontro à emancipação. 
 

Questão 30   
[E]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 08 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 33  

PROVA AZUL: QUESTÃO 14 

 
O item exige que se perceba o caráter “atemporal” da Obra de Arte.  
 

Questão 31   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 12 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 08 

PROVA AZUL: QUESTÃO 34 

 
O texto é uma peça publicitária de cunho institucional, que tem como meta a mudança de comportamento e de 
hábito, ou seja, busca influenciar o público-alvo. 

 
Questão 32   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 13 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 09  

PROVA AZUL: QUESTÃO 35 

 
O texto machadiano apresenta o diálogo entre dois homens, que tecem comentários sobre uma mulher que 
adentra a uma igreja. Os dois especulam sobre a vida pessoal da mulher e chegam a cogitar a possibilidade de 
que ela tenha uma profissão de mulher de vida livre, por não ser casada. Assim, fica evidente a forma como o 
homem do século XIX julgava o comportamento feminino. 
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Questão 33   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 22 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 10  

PROVA AZUL: QUESTÃO 20 

 
O item é centrado em construção contemporânea. Trata-se do projeto de dança “Miniatures”. “A Graça das 
miniaturas está justamente na contaminação entre mídias: corpo / dança / computação gráfica / internet”. 
Não resta dúvida que estamos diante de “Arte Multimodal”. 
 

Questão 34   
[A]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 23 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 11 

PROVA AZUL: QUESTÃO 21 

 
O item exige uma leitura comparativa entre textos. O texto I defende a tese que a estiagem em São Paulo é um 
mito, ou seja, algo virtual, já no texto II o narrador defende que existe uma lógica que explica a escassez de 
estoque de água doce.  
 

Questão 35   
[C]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 40 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 20  

PROVA AZUL: QUESTÃO 29 

 
O gênero notícia apresenta caráter expositivo e/ou narrativo, com linguagem objetiva, clara e direta. Porém, a 
opção por estrutura sintática e semântica já nos permite perceber uma nova forma de leitura da notícia com 
um viés mais opinativo. 
 

Questão 36   
[E]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 41  

PROVA BRANCA: QUESTÃO 21  

PROVA AZUL: QUESTÃO 30 

 
A opção da personagem pela variante formal, independentemente do contexto, faz com que ele seja visto como 
um purista que não admite adequação ao contexto de uso. 
 

Questão 37   
[E]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 26  

PROVA BRANCA: QUESTÃO 24 

PROVA AZUL: QUESTÃO 17 
 

O mito da democracia racial, no futebol, é enfraquecido, quando “Paulo César Lima”, classificado como “jogador 
problema”, revelou, à imprensa francesa, a presença do racismo no futebol brasileiro, sendo a palavra “racismo” 
interdita no meio futebolístico naquele momento.  
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Questão 38   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 27 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 25  

PROVA AZUL: QUESTÃO 18 
 

O item exige conhecimento técnico sobre o Estilo Romântico. A imagem é uma adaptação de obra literária do 
período colonial no Brasil. As marcas estilísticas são a forte carga dramática, ou sentimental, além da idealização 
da personagem. 
 

Questão 39   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 28 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 26  

PROVA AZUL: QUESTÃO 19 
 

Os trabalhos apresentados no Dia Internacional dos Direitos da Infância revelaram que as crianças da nova 
geração têm menos lazer do que aquelas dos anos de 1990 e, quando brincam, brincam sozinhas e com 
aparelhos eletrônicos, o que as priva de uma vivência corporal mais ativa. 
 

Questão 40   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 24 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 22 

PROVA AZUL: QUESTÃO 15 

 
O item é muito valoroso, pois apresenta trecho sensacional de conto produzido por Machado de Assis (Texto I) 
e depois de um comentário crítico (Texto II). No comentário, o foco é o desespero do protagonista, o músico que 
pestana, que vive a fama com um gênero popular, mas que gostaria de ser um erudito. 
 

Questão 41   
[B]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 25  

PROVA BRANCA: QUESTÃO 23 

PROVA AZUL: QUESTÃO 16 
 

O item é sobre estratégias argumentativas usadas no gênero textual “Artigo de opinião”. A estratégia escolhida 
foi usar a letra como exemplo prático do rumo perigoso de correria e impessoalidade dos dias hodiernos.  
 

Questão 42   
[C]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 35 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 06  

PROVA AZUL: QUESTÃO 08 
 

Ao citar o fato do documentário “O menino que fez um museu” ser o único trabalho produzido por equipes fora 
do eixo Estados Unidos-Europa entre os finalistas do prêmio, o diretor do documentário reforça a proeza da 
premiação de uma obra ambientada no Nordeste (fora do eixo “Estados Unidos-Europa”) ter ganho o prêmio.          
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Questão 43   
[D]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 36 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 07  

PROVA AZUL: QUESTÃO 09 
 

O item lembra a relevância da linguagem inventiva de João Guimarães Rosa. O fabuloso era um experimentador, 
sobretudo em relação ao dialeto literário que criou para as suas obras, no fragmento, a sua capacidade faz-se 
reconhecer pelo uso de “aforismo”, ou seja, máxima filosófica sintética.  
 

Questão 44   
[B]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 20 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 18  

PROVA AZUL: QUESTÃO 06 
 

A correlação temporal entre o pretérito imperfeito do subjuntivo(sse) + o futuro do pretérito(ria) garante ao 
período uma condição, uma suposição ou uma hipótese. 
 

Questão 45   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 21 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 19  

PROVA AZUL: QUESTÃO 07  
 

A língua é um patrimônio histórico-cultural formador de uma identidade nacional. Portanto, o registro de 
variantes que contemplariam um determinado grupo é uma forma de valorizá-lo. 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
 

Questões de 46 a 90 

 

Questão 46   
[B] Movimentos da Terra C6H29 
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 69 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 81  

PROVA AZUL: QUESTÃO 89 

 

 
 
No dia 21.06 o sol está perpendicular ao Trópico de Câncer, solstício de verão no hemisfério norte, assim no 
meio dia solar, a cidade de Brasília receberá os raios solares pelo norte, e sua sombra será projetada para o 
sul. 
 

Questão 47   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 70 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 82  

PROVA AZUL: QUESTÃO  90 

 

A imagem retrata a atividade dos escravos responsáveis pela coleta de fezes e urinas das residências dos seus 
senhores, reiterando as hierarquias sociais, sem valorizar o trabalho braçal.  
 

Questão 48   
[B]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 64 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 76  

PROVA AZUL: QUESTÃO 84 

 

Segundo o texto, a manifestação cultural tem o “papel” de unir os indivíduos, ou seja, de promover uma coesão 
social. 
 

Questão 49   
[B]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 65 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 77  

PROVA AZUL: QUESTÃO 85 

 

Percebe-se no anúncio que o escravo fugitivo intitulava-se foro e foi contratado para trabalhar em uma fazenda, 
criando, dessa forma, relações de trabalho.  
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Questão 50   
[A]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 66 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 78  

PROVA AZUL: QUESTÃO  86 

 

A construção alegórica de Descartes está diretamente ligada à unidade essencial do conhecimento já que as 
informações analisadas são geradas pelos sentidos e precisam ser compreendidas por um sistema racional para 
que a mente possa acessar outros conhecimentos. 
 

Questão 51   
[E]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 67 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 79  

PROVA AZUL: QUESTÃO 87 
 

A tradição cristã consagra a realização humana ao campo transcendental, pois o Amor fati implica aceitar o que 
nos foi dado e tirado. 
 

Questão 52   
[E]  
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 68 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 80  

PROVA AZUL: QUESTÃO 88  
 

Ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando 
ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. Por esta razão, é comum do ascetismo a 
prática de penitências físicas, como flagelações, dietas rigorosas e frequentes jejuns. Com isso, a letra E, 
responde corretamente a característica destacada no texto, a saber, a desvalorização da materialidade 
corpórea. 
 

Questão 53   
[C]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 56 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 87  

PROVA AZUL: QUESTÃO 80 

 
A questão se refere a uma transição entre uma sociedade marcada por um tradicionalismo e uma modernidade 
que ganhava espaços, principalmente nos anos do governo de JK. Essa situação gerou um descompasso na 
implantação de novos padrões institucionais 
 

Questão 54   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 57 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 88  

PROVA AZUL: QUESTÃO 81  

 
A proposta de uma educação nova durante a Era Vargas pressupunha o acesso à escola e à valorização do 
mérito. 
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Questão 55   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 58 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 89  

PROVA AZUL: QUESTÃO 82 

 
A interlocução proposta no enunciado evidencia o método dialético, que é formado pela Maiêutica e pela Ironia. 
 

Questão 56   
[A]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 59 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 90  

PROVA AZUL: QUESTÃO 83 

 
Fica bem clara, no texto, a relação pedagógica existente entre os indivíduos e os artefatos culturais, à medida 
que os artefatos são oferecidos aos filhos, transmitindo assim signos codificados.  
 

Questão 57   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 60 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 46  

PROVA AZUL: QUESTÃO 66 

 
O principal objetivo das políticas públicas é a promoção de inclusão social. 
 

Questão 58   
[E]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 61 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 47  

PROVA AZUL: QUESTÃO 67  

 
O texto faz referência a umas das grades preocupações que o homem do período medieval tinha, especialmente, 
aqueles que habitavam as cidades que eram os incêndios. E o próprio texto, nas linhas finais, firmar que as 
autoridades se aproveitavam dos incêndios para expandir o espaço urbano e alterar as práticas sociais então 
presente nas cidades. 
 

Questão 59   
[E]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO  62 

PROVA BRANCA: QUESTÃO  48 

PROVA AZUL: QUESTÃO 68 

 
A partir do momento em que o grupo indígena utiliza ferramentas “estranhas” a sua, para promover uma 
mobilização na internet, ele está buscando apoios de segmentos étnicos externos ao deles, gerando assim mais 
força aos seus anseios. 
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Questão 60   

[C] Território Brasileiro C2H6 

 
PROVA ROSA: QUESTÃO 63 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 49  

PROVA AZUL: QUESTÃO 69 

 
Todo Estado necessita de informações acerca de seu território para desenvolvimento do país nos mais variados 

segmentos sociais, econômico, político e exploração dos seus recursos naturais. A criação do IBGE, CNG, CNC, 

E CNE são exemplos de instituições que buscariam dados para permitir o planejamento de ações, por parte do 

estado brasileiro.  

 

Questão 61   

[E]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 46 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 60  

PROVA AZUL: QUESTÃO 75  

 

As práticas médicas no Brasil Colonial estavam associadas ao exercício do curandeirismo indígena, gerando, 

dessa forma, uma conjugação de saberes empíricos.  

 

Questão 62   

[B]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 47 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 61  

PROVA AZUL: QUESTÃO 76  

 

O texto de apoio aborda o elitismo cultural da Igreja Católica e o seu distanciamento dos pobres ao mesmo 

tempo em que destaca o papel de Francisco de Assis em valorizar a língua vulgar, popularesca e desse modo 

se aproximar daqueles que eram marginalizados na sociedade medieval. O comando da pergunta quer saber 

quem também compartilhava dessa mesma preocupação de Assis com os desamparados socialmente, e, assim 

como ele, alguns momentos heréticos também questionavam o elitismo da Igreja e pregavam a pobreza como 

sinônimo de elevação espiritual. 

 

Questão 63   

[A]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 48 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 62  

PROVA AZUL: QUESTÃO 77  

 

Questão interpretativa. Fica bem claro no texto que as instituições de ensino desempenharam papéis distintos 

na América Espanhola e na América Portuguesa. 
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Questão 64   
[A]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 49 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 63  

PROVA AZUL: QUESTÃO 78  

 
A questão traz dois textos que abordam a Revolução Inglesa contra Carlos I. sendo que o texto II procura 
destacar uma maior diversidade de motivações, especialmente de caráter social e isso o faz diferencia do texto 
I que procurou enfocar a temática ideológica do movimento. 
 

Questão 65   
[E] Industria no Brasil C4H17 
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 50 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 64  

PROVA AZUL: QUESTÃO 79  

 
A chegada de investimentos externos gera riqueza e renda para as cidades, porém, quando há a chegada de 
mão de obra externa, não geram grandes influências locais.  
 

Questão 66   
[A] Urbanização C6H26  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 51 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 55  

PROVA AZUL: QUESTÃO 61 

 
A transformação dos espaços urbanos que culminam na valorização especial, com novas obras, infraestrutura 
e mudança no perfil social do lugar é chamada de gentificação. Naturalmente, as mudanças permitem expandir 
o papel do lugar em cecários nacionais e internacionais, gerando alta no valor local e segregação sócioespacial. 
 

Questão 67   
[D] Indústria no Brasil C4H17 
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 52 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 56  

PROVA AZUL: QUESTÃO 62 

 
Um dos gargalos econômicos do Brasil é a Educação, a escassez de mão de obra qualificada, pouco 
investimento no desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias, assim, o país se mantém no cenário global 
como um fornecedor de comodities, ao invés de expertar gêneros de alto valor agregado, se mantendo na base 
da DIT e dependendo dos fluxos de capitais globais.  
 

Questão 68   
[B] MINERAÇÃO 
 

PROVA ROSA: QUESTÃO 53 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 57  

PROVA AZUL: QUESTÃO 63 
 

A relação entre a atividade mineradora e a organização social se dá pelo rompimento dos vínculos locais, uma 
vez que o texto infere que há uma reconstrução abrupta de suas identidades e de suas dinâmicas territoriais. 
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Questão 69   

[C]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 54 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 58  

PROVA AZUL: QUESTÃO 64 

 

A questão retrata uma relação de dominação entre as minorias, que terminam por provocar relações de natureza 

arbitrária. 

 

Questão 70   

[A]  

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 55 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 59  

PROVA AZUL: QUESTÃO 65  

 

Texto de Engels, que é diretamente ligado ao pensamento marxista, ao ler um dos trechos do enunciado, fica 

clara a luta de classes (Burguesia X Proletariado), ao dizer: [...] Seus interesses são diametralmente opostos 

aos vossos [...] 

 

Questão 71   

[C] Questões ambientais – C6H30 

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 86  

PROVA BRANCA: QUESTÃO 50  

PROVA AZUL: QUESTÃO 70 

 

As comunidades indígenas locais expressam no texto o que necessita para que as plantas se desenvolvam, 

destacando o fato de haver a necessidade do consumo e digestão animal para o seu desenvolvimento, assim 

permitindo até mesmo o reflorestamento de uma área, como citado no texto, ou seja, o saber tradicional para a 

preservação ambiental.   

 

Questão 72   

[A] Geologia C6H29 

 

PROVA ROSA: QUESTÃO 87 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 51  

PROVA AZUL: QUESTÃO 71  

 

As ações intemperísticas são forças externas que atuam e transformam a superfície terrestre. A retirada, 

transporte e acomodação de material retirado de uma rocha original geral a acomodação, litificação e 

consequentes formações das rochas sedimentares, ou seja, do ciclo sedimentar. 
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Questão 73   
[E] Urbanização C6H26.  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 88 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 52  

PROVA AZUL: QUESTÃO 72 

 
O processo de urbanização no Brasil ocorreu de forma acelerada, gerando um processo chamado Macrocefalia 
Urbana, e as novas ações visam corrigir as desigualdades que existem nas cidades, como periferias sem acesso 
a importantes infraestrutura e serviços essenciais, sendo necessária a participação de associações de 
moradores para a melhoria e homogeneidade da qualidade de vida da população urbana.    
 

Questão 74   
[A]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 89  

PROVA BRANCA: QUESTÃO 53  

PROVA AZUL: QUESTÃO 73 

 
Após a morte de Getúlio Vargas, a população tomou as ruas do Rio de Janeiro, provocando pancadarias, quebra 
de vitrines de lojas, depredação de carros e apedrejamento da embaixada norte americana.  
 

Questão 75   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 90 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 54  

PROVA AZUL: QUESTÃO 74  

 
O texto relata as instruções do rei de Portugal em relação aos ciganos que foram banidos para o Brasil. Ao 
proibir que as crianças ciganas pudessem aprender sua língua habitual, evidencia-se o desejo de suprimir 
qualquer forma de interação social. 

Questão 76   
[E] População - Imigrações C2H8 
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 80  

PROVA BRANCA: QUESTÃO 65  

PROVA AZUL: QUESTÃO 55 

 
Os refugiados são aqueles que fogem do seu país de origem por motivações políticas, religiosas, étnicas, econômicas, 
naturais, guerras, entre outras, e ali vão perdendo sua identidade, pois saíram de sua terra natal, ao entrar em outro 
país estão em situação legal perante a ONU, mas há insegurança, pois sofrem com o acesso a direitos civis 
estabelecidos naquele país. 

 

Questão 77   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 81 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 66  

PROVA AZUL: QUESTÃO 56 

 
Mesmo quando a mulher viajava, ela continuava submissa ao homem, incorporando assim a mesma posição da 
mulher à época, que era a de servir ao homem. 
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Questão 78   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 82 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 67  

PROVA AZUL: QUESTÃO 57  

 
Segundo Marcuse, o capitalismo faz com que os indivíduos passem a se reconhecer de acordo com o status 
social. Por isso, o texto diz: as criaturas se reconhecem em suas mercadorias. Dessa maneira, os indivíduos se 
identificam por meio desses mecanismos subjetivos. 
 

Questão 79   
[E] Urbanização C6H26 
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 83 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 68  

PROVA AZUL: QUESTÃO 58 

 
O processo de modernização e crescimento da economia mundial provoca transformações físicas nas cidades, 
assim como comportamentos culturais na sociedade. Esses efeitos podem ser percebidos na mudança do 
padrão paisagístico das cidades, com a sua verticalização e maior participação no contexto econômico global.  
 

Questão 80   
[B] Climatologia C6H26 
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 84 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 69  

PROVA AZUL: QUESTÃO  59 

 
O texto demonstra a percepção do sertanejo a partir da observação da lua do mês de janeiro e haverá chuvas 
ou não no sertão, conhecimento passado de geração para geração a partir da vivência, das experiências.   
 

Questão 81   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 85 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 70  

PROVA AZUL: QUESTÃO 60 

 
O trecho apresentado critica a passividade social de certos setores da sociedade brasileira nos anos finais da 
Ditadura Militar.  
 

Questão 82   
[B] Meio Ambiente C6H27 
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 75 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 71  

PROVA AZUL: QUESTÃO 50 

 
Os textos trabalham a relação entre os Estados, tanto na economia quanto às questões ambientais, transferindo 
lixo para os países pobres, tiram os recursos básicos para posterior envio aos países ricos, e continuarem com 
o lixo eletrônico que não será reciclado, gerando problemas ambientais graves.  
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Questão 83   
[A] Hidrografia C6H30 
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 76 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 72  

PROVA AZUL: QUESTÃO 51  

 
A segurança hídrica se refere à disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficiente  para atividades 
humanas e econômicas, bem como para conservação dos ecossistemas. O texto apresenta uma proposta de 
democratização do uso da água para as atividades em larga e pequena escala, bem como para a manutenção 
dos recursos e a sustentabilidade. Diante disso, a proposta está pautada na distribuição equitativa do 
abastecimento. 
 

Questão 84   
[D]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 77 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 73  

PROVA AZUL: QUESTÃO 52  

 
Questão conteudista. A lei Bill Aberdeen autorizava navios ingleses aprisionarem navios negreiros desde 1845. As 
tensões geradas entre Brasil e Inglaterra foram discutidas entre a diplomacia dos dois países. Dessa forma, se 
estabeleceu uma jurisdição que visava conciliar as partes envolvidas. 

 

Questão 85   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 78 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 74  

PROVA AZUL: QUESTÃO 53 

 
O texto faz uma ligação direta entre a cultura material e seu cotidiano, destacando assim as expressões e 
vivências populares. 
 

Questão 86   
[C] Indústria – C4H16 
 
PROVA ROSA: QUESTÃO  79 

PROVA BRANCA: QUESTÃO  75 

PROVA AZUL: QUESTÃO 54 

 
O modelo toyotista trouxe várias inovações na produção e gerenciamento industrial, porém, também trouxe a 
flexibilização, a terceirização, e, consequente, a fragilidade das relações de trabalho.   
 

Questão 87   
[B]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 71 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 83  

PROVA AZUL: QUESTÃO 46 

 
O fato de não aproveitarem os momentos de lazer para tal e sim para ficar ao celular na expectativa de ter 
alguma mensagem, faz com que haja uma ampliação das atividades extras. 
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Questão 88   
[A]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 72 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 84  

PROVA AZUL: QUESTÃO 47  

 
Como o texto mostra, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Por isso, basta aos 
herdeiros poupar uma parte da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como 
um todo - logo, tal lógica econômica enfraquece a ideologia do mérito, típica das democracias liberais. O autor 
estabelece ainda uma crítica à meritocracia, ao afirmar que se ela funcionasse, o esforço valeria mais que a 
fortuna herdada. 
 

Questão 89   
[D] Agropecuária C4H19 
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 73 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 85  

PROVA AZUL: QUESTÃO 48 

 
As inovações tecnológicas adotadas no campo, desde o preparo do solo, irrigação e colheita têm como finalidade 
aumentar a produtividade, bem como aumentar as áreas agricultáveis no mundo, ou seja, permitindo o cultivo 
de culturas em vários espaços com suas respectivas características naturais ambientais.  
 

Questão 90   
[C]  
 
PROVA ROSA: QUESTÃO 74 

PROVA BRANCA: QUESTÃO 86  

PROVA AZUL: QUESTÃO 49 

 
Os dois textos trazem formas diferente de preservação – conservação de bens culturais, algo extremamente 
essencial para a valorização de uma cultura. 
 
 
 


