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SEMANA 2 – CONTENÇÃO COVID-19 
MATERIAL EXTRA INT. TEXTO,GRAMÁTICA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

DATA: 24/03/2020 
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência 
esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um “infotenimento”, para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. 
Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos telejornais: Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do 
Flamengo, notícias diárias de feminicídios, de valentões armados matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções 
adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência, e de amenizar as más 
notícias para garantir o “infotenimento”. No jornal, é apresentada matéria sobre uma mulher brutalmente espancada, internada 
com diversas fraturas no rosto. Em frente ao hospital, uma repórter fala: “mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará 
mais de cirurgia reparadora na face...”. Agora, repórteres repetem a expressão “a boa notícia é que...”, buscando alguma brecha de 
esperança no “outro lado” das más notícias. 

(Adaptado de Wilson R. V. Ferreira, Globo adota “a boa notícia é que...” para tentar se salvar do baixo astral nacional.) 
  
1.   Considerando a matéria apresentada no jornal, o uso da conjunção adversativa seguido da expressão “a boa notícia é que” 
permite ao jornalista  
a) apontar a gravidade da notícia e compensá-la.    
b) expor a neutralidade da notícia e reforçá-la.    
c) minimizar a relevância da notícia e acentuá-la.    
d) revelar a importância da notícia e enfatizá-la.    
  

Sinopse do filme Capitão América: Guerra Civil 
 
Capitão América: Guerra Civil encontra Steve Rogers (Chris Evans) liderando o recém-formado time de Vingadores em seus 
esforços continuados para proteger a humanidade. Mas, depois que um novo incidente envolvendo os Vingadores resulta num 
dano colateral, a pressão política se levanta para instaurar um sistema de contagem liderado por um órgão governamental para 
supervisionar e dirigir a equipe. 
 
O novo status quo divide os Vingadores, resultando em dois campos: um liderado por Steve Rogers e seu desejo de que os 
Vingadores permaneçam livres para defender a humanidade sem a interferência do governo; o outro seguindo a surpreendente 
decisão de Tony Stark (Robert Downey Jr.) em apoio à supervisão e contagem do governo. 
 
Capitão América 3 tem direção dos irmãos Joe e Anthony Russo, produção de Kevin Feige e grande elenco formado por Scarlett 
Johansson (Viúva Negra), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Anthony Mackie (Falcão), Emily Van Camp (Agente 13), Don Cheadle 
(Máquina de Combate), Jeremy Renner (Gavião Arqueiro), Chadwick Boseman (Pantera Negra), Paul Bettany (Visão), Elizabeth Olsen 
(Feiticeira Escarlate), Pail Rudd (Homem-Formiga), Frank Grillo (Ossos Cruzados), William Hurt (General Thunderbolt) e Daniel Brühl 
(Barão Zenom). 

Disponível em: http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-118069/. Acesso em: 02.11.2018. 
  
2.   Sobre a configuração linguística e textual da sinopse do filme Capitão América: Guerra Civil, atente para as seguintes assertivas. 
I. Como forma de incitar o leitor a assistir ao filme, a sinopse conta detalhadamente o enredo em seu início e desenvolvimento, mas 

não o seu fim. 
II. A descrição é a estrutura preponderante na organização dos enunciados da sinopse. 
III. Com vistas a divulgar o filme, a sinopse procura, em certa medida, persuadir o leitor a interessar-se pela obra resumida. 
IV. Embora a sinopse relate fatos passados já acontecidos nas cenas do filme, o tempo verbal que predomina na sinopse é o 

presente do indicativo para conferir atualidade ao que está sendo contado. 
 
Está correto apenas o que se afirma em  
a) I e II.    
b) II e III.    
c) I e IV.    
d) III e IV.    

 “Para que ninguém a quisesse” 
 
  Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. 
Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos 
altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias. E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se 
acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. 

Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um 
gato, não mais atravessava praças. E evitava sair. Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse 
em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus 
dias. Não saudade da mulher. Mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de 
seda. À noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar 
dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom. E continuou andando pela 
casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. 

(COLASANTI, Marina. Um espinho de Marfim & outras histórias. Porto Alegre: L&PM, 1999, p. 88 - 89.)  
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3.   Tendo como base as atitudes tomadas pelo ‘homem’ no texto, podemos atribuir-lhe características como as citadas abaixo, 
EXCETO  
a) Inseguro e egoísta.     
b) Autoritário e insensível.     
c) Amoroso e preocupado.    
d) Machista e desumano.    
  

Temple Grandin empacou diante da porteira. Alguns parafusos cravados na madeira lhe saltaram aos olhos. “Tem que 
limar a cabeça desses parafusos, se não o gado pode se machucar”, aconselhou à dona da fazenda, 

Carmen Perez, que ao lembrar a cena comentou: “Sempre passo no curral antes do manejo, observo tudo, dizem que 
tenho olho biônico, e ela notou uma coisa que eu não tinha visto.”. Grandin tem um parafuso a mais quando se trata do bem-estar 
dos bichos. Professora de ciência animal, ela é autista e dona de uma hipersensibilidade visual e auditiva. Tocada pelas angústias 
do gado desde a juventude, ela compreendia por que a rês recuava na hora da vacinação, por que atacava um vaqueiro, por que 
tropeçava, por que mugia. Grandin traduziu esse entendimento em projetos que propunham mudanças no manejo. Hoje, 
instalações criadas por ela são familiares a quase metade dos bovinos nos Estados Unidos. O Brasil, com seus quase 172 milhões de 
cabeças de gado, segundo o Censo Agropecuário de 2017, vem aos poucos fazendo ajustes alinhados com as propostas da 
americana. 

Em julho passado, Grandin, hoje com 71 anos, veio ao Brasil pela sexta vez. Na fazenda Orvalho das Flores, localizada em 
Barra do Garças (MT), ela testemunhou como a equipe de Perez conduz suas 2 980 cabeças de Nelore, raça predominante no país. 
Os vaqueiros massageiam os bezerros, não gritam com os bois, tampouco deixam capas de chuva, correntes ou chapéus no 
caminho dos animais. 

A engenheira agrônoma Maria Lucia Pereira Lima foi aluna de pós-doutorado de Grandin na Universidade do Estado do 
Colorado, em Fort Collins, em 2013. Viajara aos Estados Unidos para aprender como medir o bem-estar dos bovinos e se inteirar de 
inovações que pudessem ser implantadas em currais brasileiros. Uma delas, por exemplo, tranquiliza o animal conduzido à 
vacinação: o gado em geral se via obrigado a passar espremido por espaços afunilados. Grandin projetou um acesso em curva, sem 
cantos, que dá à rês a ilusão de que voltará ao ponto de partida. Outra: uma lâmpada acesa na entrada do tronco de contenção – o 
equipamento que permite o manejo individual do boi – a indicar o trajeto reduziu em até 90% o uso de choque elétrico durante o 
processo. 

[...] 
No auditório da universidade, outros pesquisadores se revezavam no palco discutindo aspectos econômicos e sociais 

relacionados ao bem-estar animal. O tempo de manejo cai pela metade nos estabelecimentos agropecuários que seguem os 
manuais de Grandin. De ovos transportados com cuidado nascem pintinhos sadios. Sem falar na melhor qualidade de vida de 
quem lida com esses bichos. Vaqueiros bem treinados sofrem menos acidentes no trabalho e desenvolvem uma relação mais 
harmoniosa nos casamentos. “A melhoria do bem-estar animal melhora o bem-estar humano”, afirmou o zootecnista Mateus 
Paranhos da Costa, da Universidade Estadual Paulista. 

Monica Manin <https://tinyurl.com/y8xeoqul> Acesso em: 12.10.2018. Adaptado.  
 
4.   De acordo com as informações apresentadas no texto sobre os trabalhos da professora Temple Grandin, a mudança proposta 
por ela no tratamento dos animais acarreta  
a) benefícios aos animais e aos tratadores, pois os tratadores se expõem menos a riscos e ganham maior qualidade de vida.    
b) benefícios aos animais em detrimento do encarecimento dos produtos derivados dos gastos excessivos no bem-estar da criação.    
c) prejuízos aos tratadores de gado em detrimento dos animais que, não só recebem tratamentos piores, mas ainda são 

antropomorfizados.    
d) benefícios aos criadores de animais de pequeno porte, pois não detêm poder aquisitivo suficiente para investir na infraestrutura 

e concorrer com os grandes proprietários.    
e) prejuízos aos animais de grande porte, pois os investidores gastam mais para manter a infraestrutura necessária, como currais 

sem cantos ou pregos fora do lugar e, consequentemente, menos em seu bem-estar.    
  
5.   Assinale a alternativa em que a paráfrase corresponda ao sentido do período original apresentado, mantendo as mesmas 
relações sintático-semânticas. 
 

 Texto Original Paráfrase 

a) “Grandin tem um parafuso a mais quando se trata do bem-estar 

dos bichos.” 

Grandin não tem juízo ao tratar bem os animais. 

b) “Grandin traduziu esse entendimento em projetos que 

propunham mudanças no manejo.” 

Tal entendimento era traduzido a Grandin por projetos propostos para 

mudar o manejo. 

c) “Hoje, instalações criadas por ela são familiares a quase metade 

dos bovinos nos Estados Unidos.” 

Frequentemente, ela cria instalações que são íntimas de metade das 

criações da América do Norte. 

d) “Professora de ciência animal, ela é autista e dona de uma 

hipersensibilidade visual e auditiva.” 

Ela é autista e, embora seja professora de ciência animal, apresenta 

pouca sensibilidade visual e auditiva. 

e) “Tocada pelas angústias do gado desde a juventude, ela 

compreendia por que a rês recuava na hora da vacinação...” 

Por ter se sensibilizado pelo sofrimento animal na juventude, ela 

entendia quais motivos faziam o animal recuar durante a vacinação... 
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Texto I 
 
Não Existe Pecado ao Sul do Equador 
 
Não existe pecado do lado de baixo do Equador 
Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor 
Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho 
Um riacho de amor 
Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo 
Que eu sou professor 
 
Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar 
Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá 
Vê se me usa, me abusa, lambuza 
Que a tua cafuza 
Não pode esperar (...)  
 

(Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra, 1973) 
 
Texto II 
 
Ultra aequinoxialem non peccari 
 

 
 

A primeira vez que deparei com a máxima que encabeça este artigo foi ouvindo “Não Existe Pecado ao Sul do Equador”, 
de Chico Buarque e Rui Guerra. A canção, que fazia parte originalmente da peça “Calabar” (banida pela censura no início dos anos 
70), ganhou vida própria na voz insinuante e melindrosa de Ney Matogrosso, como tema da novela “Pecado Rasgado”, da TV 
Globo, em 1978. Tempos de diástole. Anos mais tarde, voltei a tropeçar nela. Curiosamente, a máxima aparecia em nota de rodapé 
de “Raízes do Brasil” (1936), obra-prima do historiador paulista (e pai de Chico) Sérgio Buarque de Holanda: 

“Corria na Europa, durante o século 17, a crença de que aquém da linha do Equador não existe nenhum pecado: Ultra 
aequinoxialem non peccari. Barlaeus, que menciona o ditado, comenta-o, dizendo: ‘Como se a linha que divide o mundo em dois 
hemisférios também separasse a virtude do vício’”. 

(...) 
Mas o que despertou o meu interesse pela máxima seiscentista não foi a mera paixão de antiquário – a curiosidade ociosa 

que impele o historiador de ideias ao encalço, por vezes febril, de uma genealogia 1recôndita. Foi a súbita percepção do uso 
diametralmente oposto que pai e filho – historiador e poeta – fizeram dela. 

Aos olhos de Sérgio Buarque, a máxima tem conotação fortemente negativa. Ela reflete a realidade amarga do ambiente 
de desregramento, permissividade e egoísmo anárquico – os “desmandos da luxúria e da cobiça” de que fala Paulo Prado em 
“Retrato do Brasil” (1928) – criado pela aventura colonial europeia nos trópicos. 

(...) 
Na poética de Chico Buarque, porém, o sinal se inverte. A ausência da noção de pecado não reflete mais a nossa 

incapacidade secular de criar uma ética cívica e um Estado moderno – de estabelecer regras impessoais que tornem a nossa 
convivência menos violenta, – 2iníqua e precária –, mas passa a ser vista como a senha da realização terrena vedada ao puritano – a 
busca do prazer sem 3peias e sem culpa no plano da afetividade pessoal. 

Onde o historiador lamenta, o compositor festeja. A canção de Chico e Guerra nos convida a desfrutar o instante – ”ubi 
bene, ibi patria” (“onde se está bem, aí é a pátria”) – e faz a celebração dionisíaca do excesso e da libidinagem. 

 
(Eduardo Giannetti, economista, professor, Folha de S. Paulo, 04 de março de 1999)  

 
1recôndita: escondida, oculta.  
2iníqua: Perversa, malévola; extremamente injusta.  
3peias: embaraços, impedimentos, estorvos, empecilhos.  
 
6.   Segundo Giannetti, autor do texto II, o filho Chico Buarque de Holanda, por meio do eu poético, teria uma visão diferente da do 
pai Sergio Buarque de Holanda a respeito do ditado. Assinale a afirmação incorreta:   
a) Sérgio teria uma visão pejorativa, já que aponta para a existência de um delírio coletivo de permissividade nos trópicos.     
b) Chico teria uma visão exultante, já que cria um eu poético que convida ao desfrute de uma vida hedonística.     
c) Sérgio constata, com lástima, a falta de regras num lugar onde tudo é permitido, onde impera lascívia e sensualidade.     
d) Chico celebra a libertinagem, o comportamento sem freios, sem culpas, sem preocupação de transgressão religiosa.     
e) Sérgio, embora crítico, indiretamente compartilha da visão europeia de divisão: mundo religioso e mundo não religioso.     
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7.   Ao usar a expressão “Tempos de diástole” no texto II, o autor quis referir-se:   
a) à época de estado de exceção, em que prevaleciam atos institucionais, violações aos direitos humanos e controle social.     
b) ao auge do regime militar em que havia repressão e forte tensão política com exercício de censura em todos os meios de 

comunicação.     
c) ao esboço de uma abertura “lenta e gradual” do regime militar, quando se iniciou certa distensão política e leve afrouxamento 

na censura.     
d) ao período do movimento “Diretas Já”, um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil.     
e) à fase de ampla democratização política do país e retorno à estabilização da economia.     
  
8.   No texto II, na frase: “A primeira vez que deparei com a máxima que encabeça este artigo”, o uso do pronome demonstrativo 
“este” se deve ao fato de:   
a) referir-se ao elemento mais próximo (“artigo”) em oposição ao mais distante (“máxima”).     
b) tratar-se de um assunto (“artigo”) que ainda vai ser dito ou mencionado.     
c) tratar-se de um assunto (“artigo”) que já foi dito ou mencionado.     
d) o elemento a que se refere ("máxima") estar próximo da primeira pessoa, próximo do emissor, no caso o autor do texto.     
e) o elemento a que se refere (“artigo”) estar próximo da segunda pessoa, próximo do receptor, no caso o leitor.     
  
9.   Segundo o texto II, pode-se afirmar que:   
a) a letra da canção de Chico Buarque e Rui Guerra, tema da novela “Pecado Rasgado”, foi inteiramente censurada no início dos 

anos 70.     
b) o título da canção de Chico Buarque, canção esta que fez parte da peça de teatro “Calabar”, foi aproveitamento literal de uma 

frase constante numa obra de Sérgio Buarque de Holanda.     
c) a novela da TV Globo “Pecado Rasgado”, censurada na época, teve como tema a música “Não existe pecado ao sul do Equador”.     
d) O título da canção de Chico Buarque teve como fonte uma máxima em latim citada em livro do pai do músico, máxima, esta, 

datada do século XVII.     
e) Barlaeus, autor do ditado em latim, corrobora a visão do europeu sobre a existência de dois hemisférios: o norte virtuoso e o sul 

pecaminoso.     
  

A explosão das medusas em todo o mundo se deve a uma série de fatores inter-relacionados. Uma das principais causas é 
o excesso de pesca de seus predadores naturais, como o atum, o que ao mesmo tempo elimina a concorrência pelo alimento e o 
espaço de reprodução. Em paralelo, diversas atividades humanas em regiões costeiras também ajudam a explicar o fenômeno: ali 
onde enormes quantidades de nutrientes são jogadas no mar (em forma de resíduos agrícolas, por exemplo), produzindo grandes 
explosões de populações de algas e plânctons, que consomem o oxigênio da água e geram as denominadas zonas mortas. Não 
muitos peixes e mamíferos aquáticos conseguem sobreviver nelas, mas as medusas sim, além de encontrarem no plâncton uma 
fonte de alimentação abundante e ideal. Quando as populações de medusas conseguem se estabelecer, as larvas de outras 
espécies acabam sendo parte do cardápio também, desequilibrando a cadeia trófica.  

As medusas são, além disso, um dos poucos vencedores naturais da mudança climática, já que seu ciclo reprodutivo é 
favorecido pelo aumento da temperatura nos ciclos oceânicos. Mas há mais fatores. Existem evidências de que certas espécies de 
medusa se reproduzem com mais facilidade junto a estruturas costeiras artificiais, como molhes e píeres. Por isso, é difícil saber se 
os esforços para deter, ou até reverter a mudança climática, representam uma solução à crescente presença de medusas nos mares, 
pelo menos enquanto continuem gerando problemas em ecossistemas costeiros e cadeias alimentares marinhas. [...]  

No entanto – e não muito longe de Monte Hermoso – um cientista elucubra uma ideia mais interessante: se queremos 
resolver o problema das medusas, temos de parar de vê-las como um mal, e começar a vê-las como comida.  
 

(Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/18/ciencia/1537282711_864007.html>.) 
 
10.   Entre principais e secundários, o texto menciona como causas de origem antrópica da proliferação de medusas:   
a) 2 fatores.     
b) 3 fatores.     
c) 4 fatores.     
d) 6 fatores.     
e) 7 fatores.     
  
11.   Entre o segmento “Quando as populações de medusas conseguem se estabelecer” e o segmento “as larvas de outras espécies 
acabam sendo parte do cardápio também”, exprime-se uma relação de:   
a) causalidade.     
b) condicionalidade.     
c) proporcionalidade.     
d) temporalidade.     
e) complementaridade.     
  

Era uma vez um lobo vegano que não engolia a vovozinha, três porquinhos que se dedicavam _____ especulação 
imobiliária e uma estilista chamada Gretel que trabalhava de garçonete em Berlim. Não deveria nos surpreender que os contos 
tradicionais se adaptem aos tempos. Eles foram submetidos _____ alterações no processo de transmissão, oral ou escrita, ao longo 
dos séculos para adaptá-los aos gostos de cada momento. Vejamos, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Em 1697 – quando a 
história foi colocada no papel –, Charles Perrault acrescentou _____ ela uma moral, com o objetivo de alertar as meninas quanto 
_____ intenções perversas dos desconhecidos.  

Pouco mais de um século depois, os irmãos Grimm abrandaram o enredo do conto e o coroaram com um final feliz. Se a 
Chapeuzinho Vermelho do século XVII era devorada pelo lobo, não seria de surpreender que a atual repreendesse a fera por sua 
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atitude sexista quando a abordasse no bosque. A força do conto, no entanto, está no fato de que ele fala por meio de uma 
linguagem simbólica e nos convida a explorar a escuridão do mundo, a cartografia dos medos, tanto ancestrais como íntimos. Por 
isso ele desafia todos nós, incluindo os adultos. [...]  

A poetisa Wislawa Szymborska falou sobre um amigo escritor que propôs a algumas editoras uma peça infantil 
protagonizada por uma bruxa. As editoras rejeitaram a ideia. Motivo? É proibido assustar as crianças. A ganhadora do prêmio 
Nobel, admiradora de Andersen – cuja coragem se destacava por ter criado finais tristes –, ressalta a importância de se assustar, 
porque as crianças sentem uma necessidade natural de viver grandes emoções: “A figura que aparece [em seus contos] com mais 
frequência é a morte, um personagem implacável que penetra no âmago da felicidade e arranca o melhor, o mais amado. Andersen 
tratava as crianças com seriedade. Não lhes falava apenas da alegre aventura que é a vida, mas também dos infortúnios, das 
tristezas e de suas nem sempre merecidas calamidades”. C. S. Lewis dizia que fazer as crianças acreditar que vivem em um mundo 
sem violência, morte ou covardia só daria asas ao escapismo, no sentido negativo da palavra.  

Depois de passar dois anos mergulhado em relatos compilados durante dois séculos, Italo Calvino selecionou e editou os 
200 melhores contos da tradição popular italiana. Após essa investigação literária, sentenciou: “Le fiabe sono vere [os contos de 
fadas são verdadeiros]”. O autor de O Barão nas Árvores tinha confirmado sua intuição de que os contos, em sua “infinita variedade 
e infinita repetição”, não só encapsulam os mitos duradouros de uma cultura, como também “contêm uma explicação geral do 
mundo, onde cabe todo o mal e todo o bem, e onde sempre se encontra o caminho para romper os mais terríveis feitiços”. Com 
sua extrema concisão, os contos de fadas nos falam do medo, da pobreza, da desigualdade, da inveja, da crueldade, da avareza... 
Por isso são verdadeiros. Os animais falantes e as fadas madrinhas não procuram confortar as crianças, e sim dotá-las de 
ferramentas para viver, em vez de incutir rígidos patrões de conduta, e estimular seu raciocínio moral. Se eliminarmos as partes 
escuras e incômodas, os contos de fadas deixarão de ser essas surpreendentes árvores sonoras que crescem na memória humana, 
como definiu o poeta Robert Bly.  
 

(Marta Rebón. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/18/eps/1537265048_460929.html>.)  
 

12.   Considere as seguintes afirmativas sobre os termos em negrito e sublinhados no texto:  
 
1. No segundo parágrafo, “a” refere-se a “fera”.  
2. No terceiro parágrafo, “cuja” refere-se a “Wislawa Szymborska”.  
3. No terceiro parágrafo, “seus” refere-se a “Andersen”.  
4. No quarto parágrafo, “las” refere-se a “crianças”.  
 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.     
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.     
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.     
  
13.   De acordo com o texto, o autor de O Barão nas Árvores é:   
a) Andersen.     
b) Italo Calvino.     
c) Wislawa Szymborska.     
d) C. S. Lewis.     
e) Robert Bly.     
  
14.   Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do primeiro parágrafo, na ordem em que aparecem no texto:   
a) a – a – à – às.     
b) à – à – a – as.     
c) à – a – a – às.     
d) a – à – à – as.     
e) à – à – à – as.  
     
15.   Com relação aos contos tradicionais, a autora:   
a) defende a ideia de que eles precisam ser reelaborados, para se adequarem aos valores de cada época.     
b) concorda que deve ser proibido assustar as crianças por meio dos contos, para que isso não as afaste da leitura.     
c) vê com bons olhos as versões dos irmãos Grimm, que abrandaram o enredo e passaram a apresentar finais felizes.     
d) considera a infinita repetição como um aspecto negativo dos contos, mas que é compensado pela infinita variedade.     
e) é favorável a que tenham finais tristes e abordem situações de desigualdade, crueldade e infortúnios.     
  
NO MEIO DO CAMINHO 
 
 O homem ia andando e encontrou uma pedra no meio do caminho. Milhões de homens encontram uma pedra no 
caminho e dela se esquecem. Um poeta, que talvez nunca tenha encontrado pedra nenhuma, que fatalmente esqueceu muitas 
coisas, esqueceu caminhos que andou e pedras que não encontrou, fez um poema dizendo que nunca esqueceria a pedra 
encontrada no meio do caminho. 
 1Se a rosa é uma rosa, a pedra deveria ser uma pedra, mas nem sempre é. No meu primeiro dia de escola, da qual seria 
expulso por não saber falar o mínimo que se espera de uma criança, minha tia e madrinha, que nós chamávamos de Doneta, mas 
tinha outro nome do qual me esqueci, levou-me pela mão em silêncio, e em silêncio ia eu, sem saber o que representava o 
primeiro dia de escola. 
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 Quando percebi o que seria aquilo – misturar-me a meninos estranhos e ferozes, ficar longe de casa e da mão da minha 
tia e madrinha – entrei a espernear, aos berros – aos quais mais tarde renunciaria por inúteis. 
 Foi então que a tia e madrinha definiu a situação, dizendo com sabedoria: “São os abrolhos, meu filho”. 
 Sim, os abrolhos começaram e até hoje não acabaram. Não sei bem o que é um abrolho, mas deve ser uma pedra no 
caminho da gente. A diferença mais substancial é que bastou uma pedra no meio do caminho para que um poeta dela não se 
esquecesse. 
 Não sendo poeta, não me lembro de ter topado com pedra nenhuma no meio do caminho. Mas, em matéria de abrolhos, 
sou douto. Mesmo não sabendo em que consiste um abrolho. 
 Como disse acima, tiraram-me daquele abrolho inicial porque não sabia falar. Aprendi a escrever mal e porcamente, e os 
abrolhos vieram em legião. Faço força para esquecê-los, mas volta e meia penso que seria melhor encontrar uma pedra no meio do 
caminho. 

CARLOS HEITOR CONY 
Folha de São Paulo 

 
16.   A crônica é um gênero que se apresenta em diferentes tipos textuais. 
Na crônica de Carlos Heitor Cony, características típicas da narração são predominantes nos seguintes parágrafos:  
a) 1º parágrafo.    
b) 3º e 4º parágrafos.    
c) 5º e 6º parágrafos.    
d) último parágrafo.    
  
17.   A crônica “No meio do caminho” faz referência a um poema de mesmo título, de Carlos Drummond de Andrade, cuja primeira 
estrofe se lê a seguir: 
 
No meio do caminho tinha uma pedra 
Tinha uma pedra no meio do caminho 
Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha uma pedra 
 
O tipo de relação intertextual que se estabelece entre a crônica e o poema pode ser definido como:  
a) plágio    
b) alusão    
c) citação    
d) paráfrase    
  

COM O OUTRO NO CORPO, O ESPELHO PARTIDO 
 

O que acontece com o sentimento de identidade de uma pessoa que se depara, diante do espelho, com um rosto que não 
é seu? Como é possível manter a convicção razoavelmente estável que nos acompanha pela vida, a respeito do nosso ser, no caso 
de sofrermos uma alteração radical em nossa imagem? Perguntas como essas provocaram intenso debate a respeito da ética 
médica depois do transplante de parte da face em uma mulher que teve o rosto desfigurado por seu cachorro em Amiens, na 
França. 

Nosso sentimento de permanência e unidade se estabelece diante do espelho, a despeito de todas as mudanças que o 
corpo sofre ao longo da vida. A criança humana, em um determinado estágio de maturação, identifica-se com sua imagem no 
espelho. Nesse caso, um transplante (ainda que parcial) que altera tanto os traços fenotípicos quanto as marcas da história de vida 
inscritas na face destruiria para sempre o sentimento de identidade do transplantado? Talvez não. 1Ocorre que o poder do espelho 
– esse de vidro e aço pendurado na parede – não é tão absoluto: o espelho que importa, para o humano, é o olhar de um outro 
humano. 2A cultura contemporânea do narcisismo*, ao remeter as pessoas a buscar continuamente o testemunho do espelho, não 
considera que 3o espelho do humano é, antes de mais nada, o olhar do semelhante. 

É o reconhecimento do outro que nos confirma que existimos e que somos (mais ou menos) os mesmos ao longo da vida, 
na medida em que as pessoas próximas continuam a nos devolver nossa “identidade”. O rosto é a sede do olhar que reconhece e 
que também busca reconhecimento. 4É que o rosto não se reduz à dimensão da imagem: ele é a própria presentificação de um ser 
humano, em sua singularidade irrecusável. 5Além disso, dentre todas as partes do corpo, o rosto é a que faz apelo ao outro. 6A 
parte que se comunica, expressa amor ou ódio e, sobretudo, demanda amor. 

7A literatura pode nos ajudar a amenizar o drama da paciente francesa. O personagem Robinson Crusoé do livro Sexta-
feira ou os limbos do Pacífico, de Michel Tournier, perde a noção de sua identidade e enlouquece, na falta do olhar de um 
semelhante que lhe confirme que ele é um ser humano. No início do romance, o náufrago solitário tenta fazer da natureza seu 
espelho. Faz do estranho, familiar, trabalhando para “civilizar” a ilha e representando diante de si mesmo o papel de senhor sem 
escravos, mestre sem discípulos. Mas depois de algum tempo o isolamento degrada sua humanidade. 

8A paciente francesa, que agradeceu aos médicos a recomposição de uma face humana, ainda que não seja a “sua”, vai 
agora depender de um esforço de tolerância e generosidade por parte dos que lhe são próximos. Parentes e amigos terão de 
superar o desconforto de olhar para ela e não encontrar a mesma de antes. Diante de um rosto outro, deverão ainda assim 
confirmar que ela continua sendo ela. E amar a mulher estranha a si mesma que renasceu daquela operação. 

MARIA RITA KEHL 
Adaptado de folha.uol.com.br, 11/12/2005. 

 
*narcisismo − amor do indivíduo por sua própria imagem  
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18.   Ocorre que o poder do espelho – esse de vidro e aço pendurado na parede (ref. 1) 
 
O fragmento introduzido pelo travessão especifica o sentido de espelho. 
Além da função de especificar o sentido de uma palavra, esse fragmento também cumpre, no parágrafo, o papel de:  
a) antecipar emprego diferenciado do termo    
b) limitar usos atuais do discurso da ciência    
c) contradizer antiga expectativa do leitor    
d) indicar opinião implícita da autora    
  
19.   A literatura pode nos ajudar a amenizar o drama da paciente francesa. (ref. 7) 
 
No penúltimo parágrafo, a história do personagem citado pela autora reforça a seguinte tese central do texto:  
a) interferência do progresso sobre as ações individuais    
b) imposição da imaginação sobre os fatos objetivos    
c) insuficiência da civilização para o bem-estar geral    
d) importância do contato para a condição humana    
  
20.   o espelho do humano é, antes de mais nada, o olhar do semelhante. (ref. 3) 
 
No trecho, a expressão sublinhada enfatiza uma ideia, tal como se observa em:  
a) A cultura contemporânea do narcisismo, ao remeter as pessoas a buscar continuamente o testemunho do espelho, (ref. 2)    
b) Além disso, dentre todas as partes do corpo, o rosto é a que faz apelo ao outro. (ref. 5)    
c) A parte que se comunica, expressa amor ou ódio e, sobretudo, demanda amor. (ref. 6)     
d) A paciente francesa, que agradeceu aos médicos a recomposição de uma face humana, ainda que não seja a “sua”, (ref. 8)    
  
GRAMÁTICA 
 

BRASIL, MOSTRA A TUA CARA 

A busca de uma identidade nacional é preocupação deste século 

    João Gabriel de Lima 

1 Ao criar um livro, um quadro ou uma canção, o artista 11brasileiro dos dias atuais tem uma preocupação a menos: parecer 
brasileiro. A noção de cultura nacional é algo tão incorporado ao cotidiano do país que deixou de ser um peso para os 12criadores. 
Agora, em vez de servir à pátria, eles podem servir ao próprio talento.  6Essa é uma 7conquista deste século. Tem como marco a 
Semana de Arte Moderna de 1922, 1uma espécie de 8grito de independência artística do país, cem anos depois da 2independência 
política. Até esta data, o 13brasileiro era, antes de tudo, um 14envergonhado. Achava que pertencia a uma raça inferior e que a única 

solução era imitar os modelos culturais importados. Para acabar com esse complexo, foi preciso que um grupo de artistas de 
diversas áreas se reunisse no Teatro Municipal de São Paulo e bradasse que ser brasileiro era bom. O escritor Mário de Andrade 
lançou o projeto de uma língua nacional. Seu colega Oswald de Andrade propôs o conceito de "antropofagia", segundo o qual a 
cultura brasileira criaria um caráter próprio depois de digerir as influências externas. 

2 A semana de 22 foi só um marco, mas pode-se dizer que ela realmente criou uma agenda cultural para o país. Foi 

tentando inventar uma língua brasileira que Graciliano Ramos e Guimarães Rosa escreveram suas obras, 3as mais significativas do 
9século, no país, no campo da prosa. Foi recorrendo ao bordão da antropofagia que vários artistas jovens, nos anos 60, inventaram 
a cultura pop brasileira, no movimento conhecido como tropicalismo. No plano das ideias, o século gerou três obras que se 
tornariam clássicos da reflexão sobre o país. "Os Sertões", do carioca Euclides da Cunha, escrito em 1902, é ainda influenciado por 
teorias racistas do século passado, que achavam que a mistura entre negros, 15brancos e índios provocaria 4um "enfraquecimento" 
da raça brasileira. Mesmo assim, é 5um livro essencial, porque o repórter Euclides, que trabalhava no jornal "O Estado de S. Paulo", 
foi a campo cobrir a guerra de Canudos e viu na frente de 18combate muitas coisas que punham em questão as teorias formuladas 

em gabinete. "Casa-Grande & Senzala", do pernambucano Gilberto Freyre, apresentava pela primeira vez a miscigenação como 
algo positivo e buscava nos primórdios da colonização portuguesa do país as origens da sociedade que se formou aqui. Por último, 
o paulista Sérgio Buarque de Holanda, em "Raízes do Brasil", partia de premissas parecidas mas propunha uma visão crítica, que 
influenciaria toda a sociologia produzida a partir de então. 

VEJA, 22 de dezembro 

1.   Identifique a alternativa que contém uma palavra formada por derivação sufixal que se classifica, no contexto, como adjetivo.  

a) brasileiro (ref. 11)    
b) criadores (ref. 12)    
c) brasileiro (ref. 13)    
d) envergonhado (ref. 14)    
e) brancos (ref. 15)    
  

. 
2.   “Naquele tempo, Itaguaí que como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa [...]”  
“[...], para andar as ruas do povoado, com uma matraca na mão.” 
 
Acerca da etimologia dos vocábulos em negrito, é sabido que são cognatos. Considerando essa afirmativa, assinale a alternativa em 
que uma das palavras tem origem distinta das demais.  
a) viver – vida – vidente    
b) legislar – ilegal – legislativo    
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c) ler – leitura – literatura    
d) alguém – algo – algum    
e) desnaturado – naturalização – sobrenatural    
  
3.   Considere as afirmações abaixo, sobre a formação de palavras no texto. 
 
I. A palavra chuvosa é formada por sufixação a partir de um substantivo. 
II. A palavra amanhecer é formada por parassíntese a partir de um substantivo. 
III. A palavra rapidamente é formada por sufixação a partir de um substantivo. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.     
b) Apenas III.     
c) Apenas I e II.     
d) Apenas II e III.     
e) I, II e III.     
  
Vida Real 
 
Que tal comemorar o Dia Mundial do Livro começando a ler um livro?  
 
1Mais de 40% dos brasileiros não têm o hábito da leitura. Talvez seja por isso que interpretação de texto esteja deixando tanto a 
desejar...  
 
Por Isabella Otto  
 
access_time23 abr 2019, 13h11 - Publicado em 23 abr 2019, 13h00 
 
Mais um Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor que deveria ser comemorado da forma mais justa: lendo um livro. Mas lendo 
de verdade! Pode ser HQ, romance, drama, biografia, terror, chick lit, humor… No país que não lê, folhear um livro, seja no 
impresso ou no digital, é um diferencial e tanto! 
 
Em 2018, o Instituto Pró-livro divulgou uma pesquisa que mostra que 44% da população brasileira não tem o hábito da leitura, 
sendo que 30% nunca comprou um livro. Apesar de alto, o número é justificável. Um livro novo não é barato, principalmente os 
didáticos. Baixar um e-book também requer tecnologias e bandas largas que não são acessíveis a todos. Há também aqueles que 
asseguram não ter tempo de ler nem sequer uma revista, pois trabalham fora e dentro de casa. 
 
Alternativas existem, contudo. Um livro novo pode ser substituído por um usado e projetos que estimulam a leitura acontecem por 
todo lado, em espaços privados e públicos. Que tal substituir a procrastinação nas redes sociais no caminho do trabalho pela 
leitura de um livro? 
 
Outra pesquisa, realizada agora pelo Indicador de Analfabetismo Funcional, conduzida pelo Instituto Paulo Montenegro em 
parceria com a ONG Ação Efetiva, mostra que, de todos os brasileiros que chegam à universidade, somente 22% deles têm total 
condição de interpretar um texto que lê de forma correta e se expressar claramente. Quando dizemos “de forma correta”, não é 
que estamos falando que uma coisa não pode ser interpretada de mais de uma maneira, mas que a mensagem que o autor quis 
passar realmente foi entendida. E não tem segredo: é preciso de treino! Para aprimorar a leitura e a interpretação de texto, é 
preciso ler e escrever e ler mais um pouquinho. Ou, no caso do Brasil, mais 2um poucão. 
 
E você, já leu um livro hoje? Que tal deixar um na cabeceira da sua cama? 
 

Disponível em: https://capricho.abril.com.br/vida-real/que-tal-comemorar-o-dia-mundial-do-livro-comecando-a-ler-um-livro/, 
acesso em 10 de maio de 2019.  

 
4.   No trecho “Ou, no caso do Brasil, mais um poucão.” (referência 2), a palavra sublinhada apresenta o mesmo processo de 
formação de   
a) coraçãozinho.     
b) explosão.     
c) diversão.     
d) desproporção.     
e) pesquisa.     
  
5.   Levando-se em conta os prefixos latinos e gregos grifados, assinale o par que não possui correspondência de significados:  
a) abuso / anencéfalo    
b) ambidestro / anfíbio    
c) bienal / dilema    
d) circumpolar / periferia    
e) contraveneno / antídoto    
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6.   Considere as seguintes afirmações sobre a palavra INCONCEBÍVEL  

 

I - Nela ocorre o mesmo prefixo que existe na palavra IMPESSOAL  

II - O sufixo que nela ocorre forma adjetivos a partir de verbos. 

III - Ela pertence à mesma família da palavra CONCEPÇÃO. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas I e II.    
e) I, II e III.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

TEXTO 1 

 

Valorizar o professor do ciclo básico 

Como não sou perito em futurologia, devo limitar-me a fazer um exercício de observação. Presto atenção ao que se passa na escola 
hoje e suponho que, daqui a 25 anos, as tendências atuais persistirão com maior ou menor intensidade. Provavelmente, o 

analfabetismo dos adultos terá sido erradicado e o acesso à instrução primária terá sido generalizado. 

Tudo indica que a demanda continuará a crescer em relação ao ensino secundário e superior. Se os poderes públicos não 
investirem sistematicamente na expansão desses dois níveis, a escola média e a universidade serão, em grande parte, privatizadas. 

A educação a distância será promovida tanto pelo Estado como pelas instituições particulares. Essa alteração no uso de espaços 
escolares tradicionais levará a resultados contraditórios. De um lado, aumentará o número de informações e instrumentos didáticos 
de alta precisão. De outro lado, a elaboração pessoal dos dados e a sua crítica poderão sofrer com a falta de um diálogo 
sustentado face a face entre o professor e o aluno. 

É preciso pensar, desde já, nesse desafio que significa aliar eficiência técnica e profundidade ou densidade cultural. 

O risco das avaliações sumárias, por meio de testes, crescerá, pois os processos informáticos visam a poupar tempo e reduzir os 
campos de ambiguidade e incerteza. Com isso, ficaria ainda mais raro o saber que duvida e interroga, esperando com paciência, 
até vislumbrar uma razão que não se esgote no simplismo do certo versus errado. Poderemos ter especialistas cada vez mais 
peritos nas suas áreas e massas cada vez mais incapazes de entender o mundo que as rodeia. De todo modo, o futuro depende, em 

larga escala, do que pensamos e fazemos no presente. 

Uma coisa me parece certa: o professor do ciclo básico deve ser valorizado em termos de preparação e salário, caso contrário, os 
mais belos planos ruirão como castelos de cartas. 

(BOSI, Alfredo. Caderno Sinapse. Folha de S. Paulo, 29/07/2003.) 

 

TEXTO 2 

 

Diretrizes de salvação para a Universidade Pública 

"... poder-se-ia alegar que não é muito bom o ensino das matérias que se costuma lecionar nas universidades. Todavia, não fossem 
essas instituições, tais matérias geralmente não teriam sido sequer ensinadas, e tanto o indivíduo como a sociedade sofreriam 
muito com a falta delas..." 

Adam Smith 

 

(...) A grande característica distintiva de uma Universidade pública reside na sua qualidade geradora de bens públicos. Estes, por 
definição, são bens cujo usufruto é necessariamente coletivo e não podem ser apropriados exclusivamente por ninguém em 
particular.  

Quanto ao grau de abrangência, os bens públicos podem ser classificados em locais, nacionais ou universais. 

O corpo de bombeiros de uma cidade, por exemplo, é um bem público local, o serviço da guarda costeira de um país é um bem 
público nacional, ao passo que a proteção de áreas ambientais importantes do planeta, como a Amazônia, deve ser vista como 
bem público universal, assim como qualquer outra atividade protetora de patrimônios da humanidade ou de segurança global, 
como é o caso da proteção contra vírus de computador, para citar um exemplo mais atual, embora ainda não plenamente 

reconhecido. 

Incluem-se no elenco dos bens públicos as atividades relacionadas à produção e transmissão da cultura, ao pensamento filosófico 
e às investigações científicas não alinhadas com qualquer interesse econômico mais imediato. 

A Universidade surgiu na civilização porque havia uma necessidade latente desses bens e legitimou-se pelo reconhecimento de sua 
importância para a humanidade. 

Portanto, ela nasceu e legitimou-se como instituição social pública e não como negócio privado, como muitos agora a querem 
transformar, inclusive a OMC, contradizendo o próprio Adam Smith, o patriarca da economia de mercado, como bem o indica a 

passagem acima epigrafada, retirada de "A Riqueza das Nações". 

As tecnologias podem ser "engenheiradas", transformando-se em produtos de mercado, mas o conhecimento que as originou é 
uma conquista da humanidade e, portanto, um bem público universal, como é o caso, por exemplo, das atividades do Instituto 
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Politécnico de Zurique, de onde saiu Albert Einstein, e do laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge, onde se realizaram 
os experimentos que levaram a descobertas fundamentais da física, sem as quais não teriam sido possíveis as maravilhas 
tecnológicas do mundo moderno, da lâmpada elétrica à internet. (...) 

(SILVA, José M. A. Jornal da Ciência, 22/07/2003. Extraído de: http://www.jornaldaciencia.org.br, 15/07/2003.) 

  

7.   O morfema "-ada" tem mais de um sentido. Assinale a opção em que esse morfema apresenta o mesmo sentido que tem na 
palavra "engenheirada".  

a) freada    
b) cajuada    
c) caldeirada    
d) cervejada    
e) aguada    
  
 
8.   Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam prefixo de mesmo sentido.  

a) esvaziar  /  evadir  /  engarrafar    
b) amoral  /  discordância  /  introverter    
c) refazer  /  reversão  /  retrair    
d) contraponto  /  antítese  /  anacrônico    
e) intermédio  /  endovenoso  /  intramuscular    
  
9.   Assinale a alternativa em que a forma ONI- apresenta sentido diferente da que se encontra em ONIPOTENTE.  

a) onírico    
b) onívoro    
c) onicolor    
d) onisciente    
e) onipresente    
 
O fragmento de texto a seguir, de Paulo Mendes Campos, foi publicado na edição comemorativa dos 110 anos do Jornal do Brasil, 
de 8 de abril de 2001. 

Julho de 1990 

Nunca se imprimiu tanto. E nunca se aproveitou tão pouco. Devoram-se toneladas de papel impresso em todas as línguas, mas a 
percentagem de nutrientes desse palavrório é quase nada. A chamada democratização da cultura, em vez de sucos, fabrica perto 
de 100% de refrescos aguados, essas publicações fajutas já chamadas "non-books". 

O antilivro vai expulsando do mercado a ciência, a informação e a literatura. O grotesco é que os novos gêneros de impressão não 
chegam nem mesmo a cumprir o que nos prometem nos títulos e nas orelhas; a livralhada sexual é idiota; a violenta é pueril; a de 
terror não chega a impressionar crianças; a esotérica é de dar pena; a fofoqueira ainda pode distrair, mas mente pelos dedos. (...) 

O século 20 lê mais que o século passado. Mas nosso avô comia um bife, e o nosso contemporâneo entulha-se com um saco de 
farinha ou pólvora ou titica.  

 
10.   Observe as palavras maiúsculas a seguir, selecionadas do texto lido: 

 

"A CHAMADA democratização da cultura..." 

"A LIVRALHADA sexual é idiota..." 

 

A respeito das formas -ADA, pode-se dizer que:  

a) têm valor semântico distinto.    
b) aplicam-se à mesma classe de palavra.    
c) são invariáveis.    
d) são livres.    
e) formam palavras compostas.    
  
11.   Assinale a série de palavras cujos prefixos indicam negação, como em 'ilógico'.  

a) inaproveitável / irremovível / irromper    
b) invalidar / inativo / ingerir    
c) irrestrito / improfícuo / imberbe    
d) ateu / incoercível / imerso    
e) incriminar / imiscuir / imanente    
  
A notícia saiu no The Wall Street Journal: a "ansiedade 1superou a depressão como problema 2de saúde mental predominante nos 
EUA". Para justificar o absurdo, o autor da matéria recorre a 3um psicoterapeuta e a um 4sociólogo. O primeiro descreve "ansiedade 
como 5condição dos privilegiados" que, livres de ameaças reais, se dão ao luxo de "olhar para dentro" e criar medos irracionais; o 
segundo diz que "vivemos na era mais segura da humanidade" e, no entanto, "desperdiçamos bilhões de dólares 6em medos bem 

mais ampliados do que seria 7justificável". Sem meias palavras, 8os peritos dizem algo mais ou menos assim: os americanos estão 
nadando em 9riqueza e, como não têm do que se queixar, adquiriram o costume neurótico 10de 11desentocar medos 12irracionais 
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para projetá-los no 13admirável mundo novo ao redor. 

A explicação impressiona pela ingenuidade ou pela má-fé. Ninguém contrai o 14"Mau hábito" 15de olhar para 16dentro de si do dia 
para a noite. A obsessão consigo não é um efeito colateral 17do modo de vida atual; é um dos seus mais 18indispensáveis 

ingredientes. O crescimento exagerado do interesse pelo "mundo interno" e pelo 19corpo é a 20contrapartida do desinteresse ou 
hostilidade pelo "mundo externo" e pelos outros. Diz o 21catecismo: só confie em seu corpo e sua mente. 22O resto é 23concorrente; 
o resto está sempre cobiçando e disputando seu emprego, seu sucesso, seu patrimônio e sua saúde. Sentir medo e ansiedade, em 
condições semelhantes, é um estado emocional perfeitamente racional e inteligível. 

Em bom português, sentir-se condenado a 24jamais ter repouso físico ou 25mental, sob pena de perder a saúde, a 26longevidade, a 
forma física, o desempenho 27sexual, o emprego, a casa, a segurança na velhice, pode ser um inferno em vida para os pobres ou 
para os ricos. Os 28candidatos à ansiedade são, assim, bem mais numerosos e bem menos ociosos do que pensam o 
29psicoterapeuta e o sociólogo. 

(Adaptado de: COSTA, J.F. A ansiedade da opulência. Folha de São Paulo, 19 de março de 2000.) 

  

12.   Abaixo são feitas três afirmações sobre a formação de palavras do texto.                                       

I - As palavras "justificável" (ref. 7) e "admirável" (ref. 13) são adjetivos formados a partir de verbos. 

II - As palavras "irracionais" (ref. 12) e "indispensáveis" (ref. 18) apresentam o mesmo prefixo. 

III - Nas palavras "mental" (ref. 25) e "sexual" (ref. 27) sufixo utilizado forma adjetivos a partir de substantivos. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas I e III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
  

TEXTO I 

APRENDENDO COM O PRIMATA 

 Atual e instigante a reportagem "A outra face do macaco" (número 10, ano 12). O comportamento animal contribui para a 
compreensão do problema da violência premeditada entre os humanos. E pode também indicar possíveis soluções. 

(Édison Miguel - Goiânia, GO) 

TEXTO II 

O MACACO NÃO ESTÁ CERTO 

 Fiquei muito impressionada com a violência e a rivalidade que existe entre as tribos de macacos. Sempre tive outra 
imagem dos primatas. Para mim eles eram animais pacíficos e inteligentes, mas agora percebo que se parecem mesmo com os 
humanos. 

(Elaine Gomes - Santa Maria, RS) 

TEXTO III 

O HOMEM É BEM PIOR 

 Comparar o instinto violento do chimpanzé com o do homem é algo cômico. Os humanos já nascem com a mente voltada 
para as guerras e são infinitamente mais ferozes. 

(José Reinaldo Coniutti - Cuiabá, MT) 

    

13.   Na redação de suas cartas, os leitores empregaram palavras formadas com o auxílio de afixos. Em qual delas há um sufixo que 
significa "de maneira", "de modo"?  

a) instigante.    
b) comportamento.    
c) compreensão.    
d) rivalidade.    
e) infinitamente.    

SEM DATA 

1 Há seis ou sete dias que eu não ia ao Flamengo. Agora à tarde lembrou-me lá passar antes de vir para casa. Fui a pé; achei 
aberta a porta do jardim, 5entrei e parei logo. 

2 "Lá estão eles", disse comigo. 

3 Ao fundo, à entrada do saguão, dei com os dois velhos sentados, olhando um para o outro. Aguiar estava encostado ao 
portal direito, com as mãos sobre os joelhos. D. Carmo, à esquerda, tinha os braços cruzados à cinta. 6Hesitei entre ir adiante 3ou 
desandar o caminho; continuei parado alguns segundos até que recuei pé ante pé. Ao transpor a porta para a rua, vi-lhes no rosto 
e na atitude 2uma expressão a que não acho nome certo ou claro: digo o que me pareceu. Queriam ser risonhos e 4mal se podiam 
consolar. 1Consolava-os a saudade de si mesmos. 

(ASSIS, Machado de. "Memorial de Aires". In: OBRA COMPLETA. Rio de Janeiro, Aguilar, 1989.)  

14.   O prefixo da palavra em destaque na oração "ao TRANSPOR a porta para a rua..." (par.3) tem, respectivamente, o significado 
de  

a) movimento através de.    
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b) movimento em torno.    
c) posição além do limite.    
d) movimento para além de.    
e) movimento intermitente.    

Costureira receberá indenização de ex-noivo 

Casamento adiado por 17 anos vale 20 salários para mulher "enganada" 

1 Belo Horizonte - 3Abandonada pelo noivo depois de 17 anos de namoro, a costureira Nair Francisca de Oliveira está 
comemorando um ganho inusitado: o Tribunal de Alçada de Minas Gerais condenou o motorista aposentado Otacílio Garcia dos 
Reis, de 54 anos, a pagar à ex-noiva uma indenização de 20 salários mínimos por danos morais. Ela receberá ainda 30% do valor da 
casa que os dois estavam construindo juntos, em Passos, sudoeste de Minas. "Estou cobrando pelo tempo que fui enganada", diz 
ela. 

2 Nair não revela a idade, diz apenas que tem mais de 40 anos. Ela lembra que, mais do que o 1término do namoro, o que a 
fez decidir pela ação de danos morais foram as falsas palavras de Otacílio. Ao romper com a noiva, ele disse que, além de não 
gostar dela, sabia que não tinha sido o primeiro homem de sua vida. "Me caluniou e humilhou minha família", lamenta Nair, que 
não consegue explicar como pôde ficar tantos anos ao lado de uma pessoa que ela diz, agora, não conhecer. 

3 Otacílio foi longe ao explicar o motivo do fim do relacionamento. Disse à ex-noiva que tinha por ela apenas um "vício 
carnal" e que nenhum homem seria capaz de resistir aos encantos de seu corpo bem feito. "Ele daria um bom ator", analisa Nair, 
lembrando que, a cada ano, a desculpa para não oficializar a união mudava. A costureira confessa que nunca teve vontade de 
terminar o namoro, mesmo tendo-o iniciado sem gostar muito de Otacílio. Ele teria insistido no relacionamento. "Eu dei tempo ao 
tempo e acabei gostando dele", afirma, frustrada com o tempo perdido, especialmente pelo fato de não ter tido filhos. "Engraçado, 
eu nunca evitei. Não sei por que não aconteceu." 

4 Papéis - A história de Nair e Otacílio começou em 1975. Após quatro anos de namoro, ficaram noivos e deram entrada nos 
papéis para o casamento religioso. Na ocasião, já haviam 2comprado um terreno, onde construíram a casa, que, segundo Nair, foi 
erguida com o dinheiro de seu trabalho de costureira, com a ajuda dos pais e também com dinheiro de Otacílio. Hoje, o que seria o 
lar dos dois é uma casa alugada. O advogado de Nair, José Cirilo de Oliveira, pretende requerer uma indenização também pelo 
tempo de aluguel. 

5 "Fiquei satisfeito com a vitória de Nair, não tanto pelo valor da indenização, mas porque houve realmente a má intenção 
por parte do ex-noivo", afirma Oliveira. Os juízes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Alçada também ficaram sensibilizados com o 
caso da noiva abandonada. O relator do processo, juiz Dorival Guimarães Pereira, justificou sua decisão destacando que "o 
casamento é o sonho dourado de toda mulher, objetivando com ele, a par da felicidade pessoal de constituir um lar, também 
atingir o seu bem-estar social, a subsistência e o seu futuro econômico". 

6 A costureira, entretanto, afirma que não estava preocupada com os ganhos financeiros do casamento. 

(Roselena Nicolau - JORNAL DO BRASIL, 11/08/1996) 

15.   Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações abaixo sobre a estrutura mórfica das palavras. 

I - O elemento "i" destacado em "decidir" é do mesmo tipo que aquele destacado em "felicidade". 

II - As palavras "ficaram" e "deram" apresentam desinências modo-temporais que podem ser usadas em dois tempos verbais 
diferentes. 

III - "Indenização" e "abandonada" são palavras formadas a partir de substantivos. 

IV - No texto, a palavra "comprado" (ref. 2) tem as mesmas possibilidades de flexão que "abandonada" (ref. 3). 

V - Os sufixos de "motorista" e "costureira"  apresentam o mesmo valor semântico.  

a) F - F - V - V - F    
b) F - V - F - F - V    
c) V - F - V - F - V    
d) V - V - V - F - F    
e) V - F - F - F - V    

Consumo também é ato político 
Diz o Houaiss que o capitão Charles C. Boycott (1832-1897), um rico proprietário irlandês, no outono de 1880, recusando-

se a baixar o preço que cobrava pelo arrendamento de suas terras, foi vítima de represália, tendo os agricultores da época se 
articulado para não negociar com ele. Daí a palavra “boycott” e, em português, boicote.  

Quase 130  anos depois, o termo em inglês ganhou uma espécie de antônimo, o “buycott”. Numa livre tradução seria a 

compra orientada de produtos.  
A partir disso, a pesquisadora Michele Micheletti, da Karlstad University, na Suécia, defende que o ato de consumo pode 

se transformar em ativismo político, pois, segundo ela, a falta de uma regulamentação global transferiu para os consumidores parte 
da responsabilidade sobre o mercado. Por meio de “boycotts” e de “buycotts”, é possível aos consumidores forçar mudanças no 
sistema produtivo e colaborar, utilizando o seu poder de compra, a fim de atenuar problemas como a exploração da mão de obra, 
o desrespeito ambiental e os desvios éticos e políticos de grandes empresas.  

O “buycotter” é o consumidor politizado, informado, responsável. Micheletti cita estudos que mostram que, na Suécia, o 

percentual de cidadãos que se envolveu em algum tipo de “consumo politizado” nos 12  meses anteriores à pesquisa era de 50%.  

No Brasil, não chegava a 7%.  A pesquisadora concluiu que o resultado está vinculado ao nível de informação e aos recursos 

disponíveis dos consumidores. “É um movimento basicamente da classe média”, afirma.  
Adaptado de: https://br.noticias.yahoo.com/blogs/plinio-fraga/consumo-tambem-e-ato-politico-130126426.html.  

 
16.   Quanto aos processos de formação de palavras, assinale o que for correto.  
01) Boicote – empréstimo: palavra estrangeira aportuguesada.    
02) Mão de obra – composição por justaposição.    
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04) Atenuar – derivação parassintética.    
08) Agricultores – composição por hibridismo.    
  
 
CLIO 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Escuta, filho 

Eu sei, tudo isso eu sei; minha conversa 

É outra, Orfeu. Não é que eu seja contra 

Você gostar de Eurídice, meu filho 

Não tem mesmo mulata mais bonita 

Nem melhor, neste morro - uma menina 

Que faz gosto, de tão mimosa... mas 

Pra quê? Eu te conheço bem, Orfeu 

Eu que sou tua mãe, e não Eurídice 

Mãe é que sabe, mãe é que aconselha 

Mãe é que vê! e então eu não estou vendo 

Que descalabro, filho, que desgraça 

Esse teu casamento a três por dois 

Tu com essa pinta, tu com essa viola 

Tu com esse gosto por mulher, meu filho? 

Ouve o que eu estou dizendo antes que seja 

Tarde... Não que eu me importe... Mãe é feita 

Mesmo para servir e pôr no lixo... 

Mas toma tento, filho; não provoca 

A desunião com uma união; você 

Tem usado de todas as mulheres 

Eu sei que a culpa disso não é só tua 

O feitiço entra nelas com tua música 

Mas de uma coisa eu sei, meu filho: não 

Provoca o ciúme alheio; atenta, Orfeu 

Não joga fora o prato em que comeste... 

Você quer a menina? muito bem! 

Fica com ela, filho... - mas não casa 

Pelo amor de sua mãe. Pra que casar? 

Quem casa é rico, filho; casa não! 

Quem casa quer ter casa e ter sustento 

Casamento de pobre é amigação 

Junta só com a menina; casa não! 

 
Fonte: MORAES, Vinicius – Orfeu da Conceição. in: http://gausspet.mtm.ufsc.br/arquivos/orfeu.pdf. Acesso 08 set 2013.  
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17.   Analise as seguintes proposições e marque a soma da(s) CORRETA(S).  
01) Orfeão e Orfeônico referem-se ao canto coletivo, ambos são exemplos de palavras formadas pelo processo de derivação por 

sufixação, sendo Orfeu a palavra primitiva.    
02) Eurídice é descrita como “mulata”, palavra originalmente atribuída ao resultado do cruzamento entre cavalos e jumentos. Neste 

sentido, a palavra traz em si uma carga pejorativa relacionada ao preconceito racial.    
04) Conforme a norma padrão e tendo como referência o enunciado “Não é que eu seja contra você gostar de Eurídice, meu filho” 

(linhas 3 e 4), o autor deveria ter escrito, nas linhas 19 e 20, os seguintes versos “Mas tome tento, filho; não provoque a 
desunião com uma união” (linhas 19 e 20).    

08) A forma como foi utilizada a palavra “mulata” (linha 5) por Vinícius de Moraes não deve ser entendida com conotação ofensiva.    
16) Vinícius optou pela alternância, em um mesmo discurso, da utilização dos pronomes TU e VOCÊ, o que é perfeitamente aceito 

pela Norma Culta.    
  
18.   Qual é a utilidade dos seguintes aparelhos? 
 
1. cronômetro 
2. barômetro 
3. dinamômetro 
4. anemômetro 
 
Medir: 
 
A. o vento   
B. o tempo  
C. a pressão atmosférica    
D. as forças     
  
19.   Relacione os radicais gregos a seus significados: 
 

1. vento a) anti       

2. homem b) anemo    

3. cor c) bio    

4. vida d) cromo    

5. oposição e) antropo 

  
  
20.   Relacione os radicais gregos a seus significados: 
 

1. cidade a) hemi-    

2. lugar b) teo- 

3. meio c) poli-    

4. Deus d) micro-    

5. pequeno e) topo- 
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FILOSOFIA 
 
1.As Cobras - Veríssimo 

 

Segundo o que foi estudado em sala de aula, descreva o que seria um mito. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Leia a notícia abaixo: 

“Minas Gerais confirma 99 mortes por febre amarela 

Agência Brasil 

 

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) publicou na tarde de hoje (3) mais um boletim epidemiológico com dados sobre a  

febre amarela no estado. São 99 mortes com confirmação para a doença, nas quais 87,8% envolvem vítimas do sexo masculino com 

média de idade de 45 anos. Outros 82 óbitos seguem em investigação. 

Ao todo, o estado contabiliza 1.063 notificações, das quais 57 foram descartadas e 260 casos confirmados. Os boletins da SES-MG 

estão sendo divulgados às terças e sextas-feiras. O atual surto é considerado o maior no Brasil desde 1980, quando o Ministério da 

Saúde passou a disponibilizar dados da série histórica. Até então, o ano com a situação mais grave havia ocorrido em 2000, quando 

morreram 40 pessoas.” 

Retirado de http://istoe.com.br/minas-gerais-confirma-99-mortes-por-febre-amarela/ 

Segundo Tales de Mileto, a origem de todas as coisas estava no elemento água: quando densa, transformar-se-ia em terra; quando 

aquecida, viraria vapor que, ao se resfriar, retornaria ao estado líquido, garantindo assim a continuidade do ciclo. A qual tipo de 

filosofia relacionado a Tales e qual seria seu fundamento? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.O filósofo Theodor Adorno, em seu ensaio "Educação após Auschwitz", afirmou: "A exigência de que Auschwitz não se repita é a 

primeira de todas para a educação.[...] Qualquer debate acerca de metas educacionais carece de significado e importância frente a 

essa meta: que Auschwitz não se repita."  

A partir desta afirmação de Adorno, responda à seguinte questão: uma formação filosófica pode produzir indivíduos mais 

esclarecidos ou emancipados intelectualmente? Justifique. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

4. O mito é essencialmente uma narrativa (...) que não se define apenas pelo tema ou objeto da narrativa, mas pelo modo de narrar. 

(M. Chaui).  

 

O modo de narrar característico do pensamento mítico pode ser corretamente definido como uma forma que recorre 

a) à fantasia somente para descrever o sobrenatural. 

b) ao mágico para descrever o mundo e o homem. 

c) à experimentação para explicar a natureza. 
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d) à descrição para compreender o progresso histórico. 

e) à experimentação para descrever o mundo e a história. 

 

5. A razão grega é a que de maneira positiva, refletida, metódica, permite agir sobre os homens, não transformar a natureza. Dentro 

de seus limites como em suas inovações, é filha da cidade. (J. P. Vernant) 

A partir desse excerto de Vernant, é correto afirmar que em sua visão: 

a) a expressão "milagre grego" descreve corretamente a continuidade entre o pensamento mítico e o surgimento da filosofia. 

b) o surgimento da filosofia permitiu aos gregos o desenvolvimento de tecnologias que impulsionaram seu desenvolvimento 

econômico. 

c) o surgimento da filosofia é solidário da nova ordem política das cidades gregas na qual o debate público ocupa lugar central. 

d) a filosofia é a principal causa da urbanização crescente das colônias gregas a partir do século vii a.c. 

e) a democracia do mundo rural grego foi fruto do embate das doutrinas filosóficas e políticas florescidas a partir de sócrates.  

 

6. A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da 

matéria. Aquilo de que todos os seres são constituídos e de que primeiro são gerados e em que por fim se dissolvem, tal é para 

eles o elemento, o princípio dos seres; e por isso julgam que nada se cria nem se destrói, como se tal natureza subsistisse para 

sempre. (Aristóteles)  

É correto afirmar que, no trecho acima, Aristóteles refere- se: 

a) à cosmogonia de hesíodo que, em seus poemas, apresentou uma visão filosófica da natureza. 

b) às especulações dos sofistas, caracterizadas por seu relativismo quanto ao conhecimento da natureza. 

c) à perspectiva antropológica das reflexões socráticas sobre o homem, a justiça e a virtude. 

d) à visão platônica de um mundo das idéias, caracterizado pela existência de formas eternas. 

e) à busca, por parte dos filósofos pré-socráticos, do princípio gerador do devir e da permanência do mundo. 

 

7. Leia o seguinte texto: “A Filosofia surgiu quando alguns pensadores gregos se deram conta de que a verdade do mundo e dos 

humanos não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que, ao contrário, 

podia ser conhecida por todos através das operações mentais de raciocínio; e quando esses pensadores compreenderam que o 

conhecimento depende apenas do uso correto do pensamento, que permite que a verdade possa ser conhecida por todos”.(...) "A 

mitologia grega, cujas principais fontes são a Teogonia, de Hesíodo, e a Ilíada e a Odisséia, de Homero, escritas no século V III a.C., 

é constituída por um conjunto de mitos, entidades divinas ou fantásticas e lendas. A Teogonia é a mais completa e importante 

fonte de mitos sobre a origem e a história dos deuses. As histórias de grandes feitos, heróis e grandes combates constituem as 

narrativas escritas por Homero, como a Guerra de Tróia. As narrativas mitológicas dão, assim, importante testemunho de muitos 

elementos da cultura da Grécia Antiga" 

(Chauí, 2005, pág. 30).  

Na mitologia, assim como no geral, tudo teve um início. Explique, de acordo com o que foi estudado, como se deu  a passagem do 

conhecimento mitológico para o racional. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

8. No livro Através do espelho e o que Alice encontrou por lá, a Rainha Vermelha diz uma frase enigmática: “Pois aqui, como vê, 

você tem de correr o mais que pode para continuar no mesmo lugar.” 

 

(CARROL, L. Através do espelho e o que Alice encontrou por lá. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p.186.) 
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Já na Grécia antiga, Zenão de Eleia enunciara uma tese também enigmática, segundo a qual o movimento é ilusório, pois “numa 

corrida, o corredor mais rápido jamais consegue ultrapassar o mais lento, visto o perseguidor ter de primeiro atingir o ponto de 

onde partiu o perseguido, de tal forma que o mais lento deve manter sempre a dianteira.”  

 

(ARISTÓTELES. Física. Z 9, 239 b 14. In: KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. Os Pré-socráticos. 4.ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1994, p.284.) 

Com base no problema filosófico da ilusão do movimento em Zenão de Eleia, é correto afirmar que seu argumento 

a) baseia-se na observação da natureza e de suas transformações, resultando, por essa razão, numa explicação naturalista pautada 
pelos sentidos. 
b) confunde a ordem das coisas materiais (sensível) e a ordem do ser (inteligível), pois avalia o sensível por condições que lhe são 
estranhas. 
c) ilustra a problematização da crença numa verdadeira existência do mundo sensível, à qual se chegaria pelos sentidos. 
d) mostra que o corredor mais rápido ultrapassará inevitavelmente o corredor mais lento, pois isso nos apontam as evidências dos 
sentidos. 
e) pressupõe a noção de continuidade entre os instantes, contida no pressuposto da aceleração do movimento entre os corredores. 
 

9. “Existe uma só sabedoria: reconhecer a inteligência que governa todas as coisas por meio de todas as coisas.” 

Heráclito, Diels-Kranz, Frag. 41. 

“Por isso é necessário seguir o que é igual para todos, ou seja, o que é comum. De fato, o que é igual para todos coincide com  o 

que é comum. Mas ainda que o logos seja igual para todos, a maior parte dos homens vive como se possuísse dele um 

conhecimento próprio.” 

Heráclito, Diels-Kranz, Frag. 2. 

Com base nos textos acima e em seus conhecimentos sobre a filosofia heraclitiana, responda: 

O que é o logos ao qual o filósofo se refere? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

10. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem; mas 

nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é, 

absolutamente, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua 

concentração, formam aquilo que aparece como figura.  

HEGEL. G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.).  

Os pré-socráticos: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural. 2000 (adaptado).  

O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o “princípio constitutivo das coisas” 

estava representado pelo(a)  

a) número, que fundamenta a criação dos deuses.  

b) devir, que simboliza o constante movimento dos objetos.  

c) água, que expressa a causa material da origem do universo.  

d) imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal.  

e) átomo, que explica o surgimento dos entes. 

 
 
SOCIOLOGIA 
 
01. Leia atentamente: 

"O trabalho é inerente ao homem, tanto que desde a Antiguidade o homem primitivo busca de forma incessante meios de 

satisfazer suas necessidades, como por exemplo, saciar sua fome, abrigar-se e defender-se, através de uma forma de trabalho. 

Assim, pode-se destacar que o trabalho é tão antigo quando o homem e este utilizava-se de suas mãos como instrumento da luta 

pela sobrevivência. Quando o homem começou a reunir-se em tribos iniciaram-se as lutas pelo poder e domínio, onde os 
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perdedores tornar-se-iam prisioneiros, surgindo desta forma a escravidão. A mão de obra escrava, caracterizada pela submissão 

dos escravos aos seus senhores, era uma forma de trabalho, no entanto não havia remuneração nem tampouco uma jornada de 

trabalho pré definida. A relação do escravo com seu senhor/proprietário era como uma mercadoria e seu dono, não havendo como 

se falar em direito do trabalho. Mesma condição se apresenta no período feudal, no entanto os senhores feudais ofereciam aos 

seus servos, que não eram livres, proteção política e militar em troca do serviço. No momento final da idade média, onde os 

artesãos trabalhavam por conta própria e vendiam suas mercadorias e surgiam as corporações de arte e oficio, o trabalhador 

passou a ser caracterizado como uma pessoa, embora com seus direitos bastante limitados, pois as jornadas de trabalho por 

muitas vezes passavam de 18 horas diárias e havia exploração de mulheres e crianças, agregada a condições de trabalho por 

muitas vezes perigosas e insalubres." 

( https://brunnalotife.jusbrasil.com.br/). 

 

Explique o contexto social em que se encontravam os operários no decorrer da Revolução Industrial. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Leia a seguinte frase: “O homem é um ser social. O ser capaz de viver isoladamente ou é um Deus ou é uma besta, mas não um 

ser humano”.(Aristóteles). Faça uma comparação entre a frase acima e o estudo da sociologia. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Leia o seguinte texto sobre a sociedade: 

 

“A cultura consiste nos valores de um dado grupo de pessoas, nas normas que seguem e nos bens materiais que criam. Os valores 

são ideias abstratas, enquanto as normas são princípios definidos ou regras que se espera que o povo cumpra. As normas 

representam o «permitido» e o «interdito» da vida social. Assim, a monogamia – ser fiel a um único parceiro matrimonial – é um 

valor proeminente na maioria das sociedades ocidentais. Em muitas outras culturas, uma pessoa é autorizada a ter várias esposas 

ou esposos simultaneamente.  

As normas de comportamento no casamento incluem, por exemplo, como se espera que os esposos se comportem com os seus 

parentes por afinidade. Em algumas sociedades, o marido ou a mulher devem estabelecer uma relação próxima com os seus 

parentes por afinidade; noutras, espera-se que se mantenham nítidas distâncias entre eles”. 

 (Fonte: http://esscpsociologiaalfredogarcia.). 

 

Defina, de acordo com o texto acima e o que foi estudado até o momento o que vem a ser sociologia e cite, explicando três 

características da sociedade capitalista. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Para Karl Marx, o desenvolvimento das sociedades consiste na história da luta de classes. Assim, para ele, processos 

revolucionários devem ser compreendidos como momentos históricos em que determinadas classes sociais passam a ocupar 

lugares distintos na estrutura de uma sociedade: grupos antes dominados passam a ser dominadores.  

 

https://brunnalotife.jusbrasil.com.br/
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Identifique a alternativa que apresenta exemplos de classes sociais. 

a) capital e trabalho.                                                                                                                                                                               

b) professores e alunos.                                                                                                                                                                       

c) burguesia e proletariado.                                                                                                                                                                      

d) operários e administradores.                                                                                                                                                             

e) desempregados e assalariados. 

 

5. Assinale a alternativa correta: 

O surgimento da Sociologia foi propiciado pela necessidade de: 

a) manter a interpretação mágica da realidade como patrimônio de um restrito círculo sacerdotal. 

b) manter uma estrutura de pensamento mítica para a explicação do mundo. 

c) condicionar o indivíduo, através dos rituais, a agir e pensar conforme os ensinamentos transmitidos pelos deuses. 

d) considerar os fenômenos sociais como propriedade exclusiva de forças transcendentais. 

e) observar, medir e comprovar as regras que tornassem possível, através da razão, prever os fenômenos sociais. 

 

6.Cerca de 5.000 anos depois de alcançar a Europa o Homo sapiens [...] protagonizou uma revolução criativa e desenvolveu 

conceitos de família, religião e convivência social. Mais uma vez a humanidade sofreu com os rigores do clima e com a escassez de 

comida, mas a adaptação às dificuldades resultou num salto à frente. O europeu primitivo, também chamado de homem de Cro-

Magnon, passou a enterrar seus mortos com rituais e com objetos que usavam em vida. Pela primeira vez essas sociedades 

sentiram a necessidade de estabelecer regras – era preciso definir quem pertencia à família e com quem se compartilhavam os 

alimentos, quais objetos eram de uso coletivo e quais eram privados. 

VIEIRA, Vanessa; LIMA, Roberta de Abreu. Como nossa espécie quase desapareceu. In: Veja, ed. 2059, São Paulo: Abril 

Cultural, ano 41, nº18, 7 de maio, 2008, p.151.  

 

A partir dessa informação, pode-se definir instituições sociais como sendo um  

a) conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculos permanentes, é uma entidade abstrata.  

b) agrupamento de pessoas que seguem os mesmos estímulos; é espontâneo, amorfo e o contato social variado.  

c) conjunto de regras e procedimentos reconhecido e sancionado pela sociedade.  

d) conjunto ordenado de partes encadeadas que formam um todo; é o aspecto estático da organização social.  

e) conjunto de comportamentos típicos de um grupo social que reproduz um estilo de vida próprio de cada sociedade. 

 

07.Nos gráficos abaixo, as setas sugerem um conceito fundamental na organização de uma pirâmide social: o da mobilidade, ou 

seja, do deslocamento de indivíduos ou grupos dentro da pirâmide. 

 

No Antigo Regime, a tradição era um dos elementos fundamentais na definição da mobilidade na sociedade estamental. 

Identifique a forma de mobilidade, vertical ou horizontal, que mais caracterizou a sociedade estamental e explique como ela 

funcionava no Antigo Regime. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

08.Todo processo de industrialização é necessariamente doloroso, porque envolve a erosão de padrões de vida tradicionais. 

Contudo, na Grã-Bretanha, ele ocorreu com uma violência excepcional, e nunca foi acompanhado por um sentimento de 

participação nacional num esforço comum. Sua única ideologia foi a dos patrões. O que ocorreu, na realidade, foi uma violência 

contra a natureza humana. De acordo com uma certa perspectiva, esta violência pode ser considerada como o resultado da ânsia 

pelo lucro, numa época em que a cobiça dos proprietários dos meios de produção estava livre das antigas restrições e não tinha 

ainda sido limitada pelos novos instrumentos de controle social. Não foram nem a pobreza, nem as doenças os responsáveis pelas 

mais negras sombras que cobriram os anos da Revolução Industrial, mas sim o próprio trabalho.  

(Edward P. Thompson. A formação da classe operária inglesa, vol. 2, 1987. Adaptado.) 

 

Segundo o autor do texto, o trabalho na Revolução Industrial “foi uma violência contra a natureza humana”. Tomando como 

referência tal consideração em destaque, apresente elementos que nos permitam concordar com a afirmativa do autor. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

9. A sociologia nasce no séc. XIX após as revoluções burguesas do Séc. XVIII (Francesa e Industrial) sob o signo do positivismo 

elaborado por Augusto Comte. As características do pensamento comtiano são: 

a) a sociedade é regida por leis sociais tal como a natureza é regida por leis naturais; as ciências humanas devem utilizar os 

mesmos métodos das ciências naturais e a ciência deve ser neutra. 

b) a sociedade humana atravessa três estágios sucessivos de evolução: o metafísico, o empírico e o teológico, no qual predomina a 

religião positivista. 

c) a sociologia como ciência da sociedade, ao contrário das ciências naturais, não pode ser neutra porque tanto o sujeito quanto o 

objeto são sociais e estão envolvidos reciprocamente. 

d) o processo de evolução social ocorre por meio da unidade entre ordem e progresso, o que necessariamente levaria a uma 

sociedade comunista. 

  

10. Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, embora cheguem a 

conclusões bem diferentes: para o positivismo de Comte, os conflitos entre trabalhadores e empresários são fenômenos 

secundários, deficiências, cuja correção é relativamente fácil, enquanto, para Karl Marx, os conflitos entre proletários e burgueses 

são o fato mais importante das sociedades modernas.  

A respeito das concepções teóricas desses autores, é correto afirmar: 

a) Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada indivíduo um lugar proporcional à 

sua capacidade, realizando-se assim a justiça social. 

b) Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade principal das coletividades 

passa a ser a luta de classes que leva necessariamente à resolução de todos os conflitos. 

c) Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo entre opressores e oprimidos; 

por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos: burgueses e proletários. 

d) Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento dos meios de produção se 

traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores embora não elimine as desigualdades sociais. 

e) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa a predominância de um tipo 

de solidariedade, que classificam como orgânica, cujas características se refletirão diretamente em suas instituições. 


