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Espanhol - Questão 01

Resolução:

De acordo com a questão, no discurso de Mujica direcionado aos compatriotas em NY, o
então presidente incita a ideia de que os compatriotas tenham melhores condições de
vida, como explicitado no trecho:

“... la lucha por mejorar las circunstâncias, com el sueño de que las generaciones que
vengan, puedan venir com más soltura, com más apoyo”



Espanhol - Questão 02

Resolução:

Segundo o texto sobre o vírus do papiloma, a autora informa aos leitores que o mesmo
deve ser combatido por vacinas aplicadas tanto em homens quanto em mulheres, como
apresentado no trecho:

“... mediante vacunas que se ponen tanto a mujeres como hombres.”



Espanhol - Questão 03

Resolução:

O último trecho da letra da canção expressa o dilema que configura o sentimento do pai
mexicano, o distanciamento dos filhos, pela língua e cultura de outro país.



Espanhol - Questão 04

Resolução:

No conto apresentado, a preocupação do carpinteiro não é com o cinema em si, mas sim
com a possibilidade de identificar nos filmes os objetos relacionados ao seu ofício.



Espanhol - Questão 05

Resolução:

Segundo a narrativa, toda a sabedoria e os conhecimentos acadêmicos foram
insuficientes para salvar Arrazola da morte.



Inglês - Questão 01

Resolução:

Percebe-se inicialmente pelo título (Governo Britânico deverá recrutar adolescentes como
sua próxima geração de espiões) e no seguinte trecho do segundo parágrafo: “...
announced Thrusday that up to 100 18-year-olds will be given the chance to train for a
career in Britain’s secret services.”



Inglês - Questão 02

Resolução:

Lê-se nas cinco primeiras linhas do texto, especialmente quando a autora se refere à
“unique beauty” (beleza singular).



Inglês - Questão 03

Resolução:

A informação não verbal (a imagem) mostra um parafuso em meio a uma poça de óleo, e
o texto diz: “Leve seu carro a qualquer lugar para uma troca de óleo e você poderá se
arrepender disso.”



Inglês - Questão 04

Resolução:

A indignação da autora da carta se revela, inicialmente, na primeira frase, quando ela diz
que “acha abominável ...” e nos trechos: “I do feel  that it’s irresponsible not to practice
basic safety with anything potentially lethal – guns, knifes, fire and so on.” E “I hope this
doesn’t have to happen several more times for legislators to realize that something needs
to be changed.”



Inglês - Questão 05

Resolução:

O candidato teria que perceber as várias pistas fornecidas pelo texto. Alguns vão a Israel
em busca espiritual; muitos outros, em visitas turísticas culturais, férias na praia, fazer
ecoturismo e, principalmente, por sua população incrivelmente diversificada. 



Questão 06

Resolução:

O texto trata da função conativa ou apelativa da linguagem. No início do trecho, temos a
tese de que as propagandas refletem o pensamento de uma minoria, afirmando que tais
ideias e posições corresponderiam à “convicção de uma população”.



Questão 07

Resolução:

A questão trata de registro linguístico, com ênfase na variação regional (variação
diatópica). Também há variação social: diastrática. A forma grafada gerimum demonstra
um uso diverso daquele prescrito pela Gramática, contido nos dicionários: jerimum.
Segundo as normas da ortografia padrão, palavras de origem indígena devem ser
grafadas com a letra “J”; ao grafar com “G”, o autor imprime não a variante padrão, mas a
regional.



Questão 08

Resolução:

O texto de Clarice Lispector é uma declaração de amor pela língua portuguesa, como
sugere o título. O caráter patrimonial fica por conta da referência a Camões e ao termo
“herança”, já a capacidade de renovação está explicitada pela afirmação de que a língua
“herdada” não está “feita”, ou seja, não está fechada, portanto, renova-se.



Questão 09

Resolução:

A obra, do gravador brasileiro Oswaldo Goeldi, apresenta influências do expressionismo
europeu presentes também no trabalho do artista austríaco Alfred Kubin. Essas
influências são perceptíveis quanto aos aspectos formais das obras, como os tons
sombrios, e principalmente quanto às temáticas em que predominam as representações
de emoções subjetivas despertadas e expressas pelos artistas em suas obras, como 
medo, melancolia, morte, sonho, angústia e desespero.



Questão 10

Resolução:

Apesar de os textos tratarem de culturas completamente diferentes, em ambos há
prevalência em relação às outras línguas com as quais entram em contato. Eliminam-se
as demais alternativas, seguindo o seguinte raciocínio: o texto I não trata de expansão de
uma língua, mas de dominação, o que invalida a alternativa a; não há preferência da
modalidade falada descrita nos textos, como afirmado em b; não há informações sobre as
organizações sintáticas das línguas em questão, como dito em c; o desaparecimento das
línguas minoritárias somente é relatado no texto I, invalidando a alternativa e.



Questão 11

Resolução:

A subjetividade do eu lírico ante as atrizes que ele admira está traduzida pela função
emotiva da linguagem. A principal marca dessa função é a visão singular com que o
enunciador vê as atrizes, marcando a intensidade dessa visão em palavras valorativas
como adjetivos e advérbios como presente nas expressões “natural”, “presentemente” e
“muito”.



Questão 12

Resolução:

A única alternativa que representa, inequivocamente, o impasse a que se refere o
enunciado é a D. Há uma referência a um possível barulho produzido pelo ranger das
cadeiras, e não a descrição do barulho em si, como afirma a alternativa A. Há a admissão
de uma posição neutra, com os braços cruzados, como uma das posições possíveis
sugeridas, mas não como sendo a melhor a ser adotada, como propõe a alternativa B. A
peça é de fato engajada, mas o impasse não advém da constatação da censura que ela
possa eventualmente sofrer; isso seria uma possibilidade, e não o que se pode concluir a
partir do que se apreende do texto. Não há, por fim, nenhuma indicação de que o
espetáculo tenha sido interrompido por causa do comportamento do público, como crava
a alternativa E. Por meio da quebra de expectativa, afinal o contexto leva a crer que o
personagem se refira a posições políticas, é que a metáfora entre as posições dos
espectadores na plateia e o alinhamento político deles se estabelece e cria o efeito de
humor.



Questão 13

Resolução:

O sentido de esporte-participação presente no texto implica a possibilidade do
envolvimento dos cidadãos, principalmente no horário do lazer em atividades competitivas
realizadas com adaptações das regras, dos locais e dos níveis de habilidades motoras
oficialmente estabelecidos.



Questão 14

Resolução:

Os gêneros do discurso têm uma função social; o gênero é percebido, aliás, pela
repetição das características que encerram tal função. A peça de teatro, sobretudo as
comédias, tem entre essas características a crítica ao comportamento de pessoas
públicas pelo sarcasmo, pela caricatura que se faz delas.



Questão 15

Resolução:

O uso do presente do indicativo no lugar do pretérito, expediente denominado “presente
narrativo”, confere maior vivacidade aos fatos citados, atualizando-os, o que colabora
para despertar o interesse do leitor sobre o filme resenhado.



Questão 16

Resolução:

O que se observa, nesta resenha, é uma avaliação crítica positiva sobre o livro “Uma
noite em 67”. Depois de um início descritivo sobre a noite da final do III Festival da
Record, enfatizando seus momentos mais memoráveis, o autor da resenha faz uma
avaliação pessoal sobre o livro. 



Questão 17

Resolução:

No excerto, analisam-se medidas da boneca Barbie para mostrar como suas proporções
não poderiam representar de modo fidedigno um corpo humano. 



Questão 18

Resolução:

O texto é construído basicamente com pares de termos sinônimos, indicando-se em que
situação comunicativa cada um desses termos seria mais adequado ou mais comumente
usado.



Questão 19

Resolução:

O texto que serve de base à questão é a reprodução de um cartaz de uma campanha
sobre a violência contra a mulher e suas colateralidades. Por não ter um enunciador ideal
específico, ela tem como destino a sociedade, toda a população.



Questão 20

Resolução:

Ambos os textos têm como foco o código: no primeiro, um gramático explica no que se
fundamenta a norma culta; no segundo, um escritor revela sua sedução pelo uso artístico
da linguagem. Ou seja, em ambos destaca-se a função metalinguística da linguagem.



Questão 21

Resolução:

No poema, o eu lírico, contrariamente a Narciso, encontra sua identidade ao olhar para
diversos outros. Um olhar marcado por ausência de angústia, pois faz com que o eu lírico,
mesmo sozinho, se sinta em “nós”, se sinta “em paz”, o que revela a empatia desse olhar
no autoconhecimento que ele obtém, resultado do contato com os outros. 



Questão 22

Resolução:

A peça publicitária objetiva levar o leitor a ler para crianças, o que se pode depreender da
frase “Leia para uma criança”. Segundo o texto, esse é um primeiro passo para que ela
goste de ler e tenha “uma história cheia de descobertas e aprendizados”. Vale
acrescentar que a imagem que compõe a peça, um menino sorridente abraçado a um
livro, confirma essa ideia.



Questão 23

Resolução:

No fragmento de Raduan Nassar, o narrador envolve o interlocutor ao se dirigir a ele. Isso
ocorre por meio da explicitação pronominal desse enunciatário (como em "espécie da
qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído") e, sobretudo, por
meio da prescrição de comportamentos (como no uso das formas imperativas).



Questão 24

Resolução:

Uma das características mais marcantes do Modernismo brasileiro foi a adequação de
conquistas estéticas europeias à realidade cultural do nosso país. A obra de Rubem
Valentim apresentada na questão é exemplo desse influxo, na medida em que se
apropria de elementos da religiosidade afro-brasileira, explorando o primitivismo típico da
arte moderna.



Questão 25

Resolução:

A instalação Dengo, do artista brasileiro Ernesto Neto, um grande teto contínuo de crochê
dividido em espaços de convívio e visitação por estruturas que pendem do teto, tem por
principal característica convidar os espectadores a uma relação lúdica e interativa com a
obra. Estes devem percorrê-la para descobrir novas paisagens e ambientes em um
exercício de experimentação sensorial, como inclusive parecem estar fazendo as crianças
na fotografia. Cabe destacar, no entanto, que também são características da obra, ainda
que secundárias, a presença de obstáculos no espaço exposto e o uso de técnicas
artesanais como o crochê.



Questão 26

Resolução:

A variação linguística apresentada é responsável pela verossimilhança do ambiente
retratado na narrativa: o ambiente rural, ou “a vida na roça”, como diz o texto. Expressões
como “tomar tenência”, “num demorou nem um tiquinho”, “na buscação de derrubar a
fome” caracterizam o personagem como um típico habitante da zona rural, o que torna
mais verossímil a composição do ambiente em que ele se encontra.



Questão 27

Resolução:

A valsa executada por Zé Araújo explora palavras típicas da variedade linguística culta,
tais como “circúnvagos”, “liriais” e “divinais”. Essa variedade é detentora de grande
prestígio social, demonstrado no trecho pela admiração do narrador, que considera
aquela valsa “bonita que só a gota serena”.



Questão 28

Resolução:

O fragmento do romance aborda uma situação social na qual se percebem relações de
convivência entre personagens de classes sociais distintas, como se pode notar na
informação de que a serviçal, uma índia, passou a “comer na mesa da sala, usando os
mesmos talheres e pratos”. No entanto, o convívio é marcado pelo preconceito por parte
de alguns membros da família (os “irmãos” referidos pelo narrador), que “nunca
suportaram de bom grado” aquela presença.



Questão 29

Resolução:

O diagrama apresenta uma série de características do “Novo consumidor social”. Todas
elas, direta ou indiretamente, estão ligadas à cultura do comércio eletrônico.



Questão 30

Resolução:

Entre as diversas influências da língua tupi no português do Brasil, o fragmento destaca a
toponímia (nomeação de lugares). Destacam-se os casos em que a denominação levou
em conta peculiaridades dos locais – como nos trechos “Avanhandava (lugar onde o índio
corre)” e “Pindamonhangaba (lugar de fazer anzol)”.



Questão 31

Resolução:

A fase inicial do Modernismo no Brasil caracterizou-se por um sincero interesse na
formação de nossa identidade nacional. O poema de Murilo Mendes reconstrói a história
colonial sob um viés iconoclasta, pois trata os fatos de maneira irônica e sem nenhum
compromisso com versões consagradas pela historiografia.



Questão 32

Resolução:

A literatura de José Saramago é marcada por características bastante particulares, como
a alternância de sinais de pontuação e o uso de períodos longos, singularizando o estilo
do autor. A pontuação do trecho selecionado representa uma exceção às regras do
sistema de pontuação canônica, o que valida a alternativa D.

No trecho lido, tal uso sugere uma atmosfera caótica, explicitando a tensão de um
ambiente em que a ordem social se apresenta subvertida pela cegueira coletiva.



Questão 33

Resolução:

A partir da leitura do texto e da observação da obra Cama, de 1954, do artista
neodadaísta estadunidense Robert Rauschenberg, percebemos como principal
característica o uso de objetos cotidianos, como o próprio nome da obra indica. Estes são
retirados de seu uso comum e, combinados a diversas técnicas artísticas, produzem
efeitos insólitos e intrigantes, como a vontade de deitar-se em uma aconchegante obra de
arte exposta. Tal ressignificação de objetos cotidianos, como obras de arte, dialoga com
os históricos ready-mades produzidos no início do século XX por dadaístas como Marcel
Duchamp e seu urinol batizado de “A Fonte”, exposto em 1917.



Questão 34

Resolução:

A situação dramática exposta no texto sugere um triângulo amoroso, envolvendo
Fortunato, sua esposa e Garcia, amigo do casal. Diante do cadáver da moça, Garcia se
lamenta, sendo visto por Fortunato. Este, embora perceba nesse lamento uma
manifestação de amor, é dominado por outro sentimento: o prazer sádico diante da dor
alheia.



Questão 35

Resolução:

Por meio de expressões como "penetramos", "explorá-la" e "descobrir", percebe-se que o
texto trata a internet como um "espaço aberto para a aprendizagem". Afinal, pode
"alimentar" a jornada pessoal daqueles que nela navegam. Quanto às demais
alternativas, não se faz referência específica às ferramentas de pesquisa - alternativa B;
ao contrário do afirmado na alternativa C, há referência explícita aos inúmeros mapas
presentes no meio virtual; não se depreende que o número de páginas virtuais seja
infinito, como atesta a alternativa D; e não se menciona qualquer dificuldade de acesso
aos sites de pesquisa, como se lê na alternativa E.



Questão 36

Resolução:

O texto II mostra que a tradição cultural evoca o contexto social, como bem representado
pelo texto I, para, neste caso, "reforçar comportamentos e padrões culturais". O
casamento não se tratava de uma opção, à época de circulação social da cantiga, mas o
destino esperado de uma mulher "obediente" em uma sociedade patriarcal.



Questão 37

Resolução:

A peculiaridade do comportamento demonstrado pelas moças - o de ironia - passa pelos
elogios que fazem ao narrador, indicando o que seriam vantagens de sua roupa.
Contudo, ao contrário do que se esperaria, tal zombaria não o ofende - o que se
evidencia pela expressão "longe disso", apresentando um novo aspecto do tema: o
apreço do narrador pelo modo de "falar pelo avesso" daquelas moças.



Questão 38

Resolução:

Na imagem, os eucaliptos fazem menção ao reflorestamento e, assim, à sustentabilidade.
Na referência a importantes e conhecidas narrativas, é sugerido que tais árvores serão
matéria-prima para o papel em que essas obras serão impressas. Esse conjunto de
valores cria uma imagem positiva do anunciante.



Questão 39

Resolução:

Na descrição do usufruto de mecanismos de lazer por diferentes classes sociais, a letra
da canção coloca em destaque instrumentos de exclusão. Segundo esses mecanismos,
embora o “povo nas favelas” tenha espaço público de diversão, como as “ruas de terra”,
onde “brincam do jeito que dá”, não conta com a mesma infraestrutura das classes mais
favorecidas. Enquanto estas contam com “parque” onde figuram “brinquedos eletrônicos”
e um “clube poliesportivo”, nas favelas “o investimento no lazer é muito escasso”.



Questão 40

Resolução:

O grafite é uma manifestação artística urbana, e sua origem está ligada ao movimento
Hip Hop, nascido na periferia novaiorquina. Na busca por um trabalho peculiar, que se
integrasse às raízes da cultura brasileira, Speto incorpora ao grafite técnicas artísticas
locais. Na obra em questão, nota-se o diálogo com a cultura nordestina, pelo uso da
xilogravura. Essa técnica consistia na confecção de gravuras entalhadas numa matriz de
madeira, posteriormente impressas sobre papel. A técnica passou a ser amplamente
usada nas ilustrações da literatura de cordel e constitui, hoje, sua referência visual.



Questão 41

Resolução:

Pode-se afirmar que o compartilhamento de informações caracteriza o gênero
mensagem, independentemente do período histórico em que esse tipo de texto é
utilizado. A produção de mensagens não requer a interferência de outros no texto original
e, atualmente, também independe do perfil social ou econômico dos interlocutores. De
acordo com o texto, na Roma Antiga, as respostas das mensagens não eram imediatas.



Questão 42

Resolução:

O texto II exemplifica o conceito de “criatividade” por meio da exploração dos vários
significados que a palavra criação assume no texto, o que caracteriza a “polissemia”.



Questão 43

Resolução:

A expressão “pois essa tecnologia” pede que se encontre o argumento favorável à tese
da autora: a internet é um instrumento positivo à aprendizagem. Pois ela considera que
essa ferramenta amplia o processo de aprender; mas não de forma desmedida, pois é
necessário que haja direcionamento desse uso.



Questão 44

Resolução:

O eu lírico projeta um conjunto de imagens cujo lirismo se fundamenta no inventário das
memórias evocadas afetivamente. Tal alternativa se justifica pelo fato de o poema de H.
Dubal empreender uma sequência de descrições do espaço agenciada de modo subjetivo
e evidentemente sensível, como na primeira estrofe: “Sobre esta casa e as árvores que o
tempo /esqueceu de levar. Sobre o curral/ de pedra e paz e de outras vacas tristes/
chorando a lua e a noite sem bezerros”. É a apresentação de aspectos concretos
associados a uma interpretação particular daquele que vê.



Questão 45

Resolução:

O esporte é uma das manifestações culturais de maior impacto em nossa sociedade. Por
um lado, é um potente elemento de ascensão social, proporcionando oportunidade e
inclusão a algumas crianças e adolescentes. Por outro, é caracterizado por competição,
seletividade, especialização e exclusão dos menos aptos.

O texto apresenta os dois lados de uma formação orientada para o esporte profissional.

A visão equivocada de que o esporte levará a um futuro profissional promissor faz com
que crianças e adolescentes abandonem outras possibilidades de formação, inclusive
educacional, que seriam úteis no caso de uma impossibilidade de seguimento no esporte.



Questão 46

Resolução:

“New Deal” foi o nome dado ao pacote de medidas econômicas adotado pelo presidente
dos E.U.A., Franklin D. Roosevelt, eleito em 1932. Nesse ano, os efeitos negativos da
quebra da bolsa de valores de Nova York atingiram níveis alarmantes – falências
empresariais, desemprego em massa e aumento da criminalidade. Baseado nas teorias
do economista John Keynes, o “New Deal” se caracterizou por forte intervenção estatal
na economia estadunidense, através de iniciativas como: investimentos estatais em obras
públicas, empréstimos a fazendeiros endividados, compra e queima de estoques
agrícolas, entre outras medidas.



Questão 47

Resolução:

Em seus anseios pela modernização na cultura ocidental, em 1909, o escritor Filippo
Marinetti redigiu o “Manifesto Futurista”. Nesse manifesto, a ideia de modernidade é
associada à superação de elementos culturais que representassem a preservação do
passado.

Essa postura iconoclasta, de linguagem incendiária, foi comum a algumas correntes
culturais envolvidas nas vanguardas artísticas europeias do princípio do século XX.



Questão 48

Resolução:

O autor do texto, o filósofo liberal neocontratualista John Rawls, sustenta, em “Uma teoria
da justiça”, que uma concepção pública de justiça deve regular uma sociedade bem
ordenada, respeitada a equidade. E isso só se dá se o princípio de justiça for aceito, de
forma livre e autônoma, por todos os indivíduos. Esse enraizamento numa escolha livre
individual caracteriza o liberalismo do autor.



Questão 49

Resolução:

Uma das principais questões dos chamados filósofos pré-socráticos é a busca de um
princípio que se apresente como origem e fonte de ordenação do mundo. Para
Demócrito, esse princípio constitutivo era o átomo, enquanto constituinte indivisível de
toda a matéria e, portanto, de todas as coisas existentes (ou entes).



Questão 50

Resolução:

O modo de vida de Sócrates caracterizou-se, segundo a tradição, pelo exercício do
diálogo em praça pública, em que questionava os saberes de interlocutores. Tal
questionamento, caracterizado como ironia, muitas vezes não conduzia a uma verdade
dada, mas à aporia, ou a uma situação sem saída. Pode-se dizer que essa atitude
filosófica sustentou o método dialético levado a cabo por Platão.



Questão 51

Resolução:

O império do Mali e, mais especificamente, a cidade de Tombuctu representavam o
grande centro de articulação entre as rotas trans-saarianas (que se estendiam até o
Maghreb e o litoral do Mediterrâneo) e o golfo da Guiné (sobretudo através da navegação
no rio Níger). O texto da questão faz referência a esse papel de centro do comércio
internacional.



Questão 52

Resolução:

O excerto aborda o período pós 2ª Guerra Mundial, com a elaboração da declaração
universal dos Direitos Humanos da ONU (1948) e a posterior publicação, pela UNESCO,
de uma série de estudos que romperam com as doutrinas racistas estruturantes dos
regimes facistas da primeira metade do século XX, sobretudo o nazismo.

Nesse sentido, a posição assumida pela ONU e pela UNESCO, ao evidenciar que “todos
os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, deve ser entendida
como uma resposta ao holocausto cometido pelos nazistas durante a 2ª Guerra Mundial



Questão 53

Resolução:

O pensamento moral de J. Bentham, filósofo do século XIX, fundamenta-se no chamado
princípio da utilidade: é moralmente correta a ação que corresponder à maior felicidade
possível para o maior número possível de pessoas. Esse tipo de raciocínio procura
superar princípios metafísicos, ou que vão além da prática. Por isso, representa uma
forma de pensamento de caráter pragmático (relativo à prática), que considera as
consequências ou finalidades das ações, em oposição a uma visão baseada em deveres,
ou deontológica.



Questão 54

Resolução:

O  texto aborda o quanto os direitos civis, presentes nas reflexões contemporâneas,
relacionam-se com a Revolução Francesa e a afirmação dos princípios universais
iluministas associados à construção da cidadania.



Questão 55

Resolução:

O artigo da Constituição de 1988 explica a defesa dos direitos dos povos indígenas no
Brasil em relação à demarcação de seus territórios portanto, do espaço e da preservação
de suas formas de organização social e tradições culturais. São questões históricas
fundamentais nas relações dos indígenas  com a sociedade, desde os tempos coloniais,
e particularmente com o Estado brasileiro a partir da independência.



Questão 56

Resolução:

A ambiguidade da situação retratada na foto reside no fato de que a ama de leite, pela
sua função dentro da família, tem proximidade com os senhores, influência sobre a
criação do jovem amo e desfruta de bens materiais – exemplificados pela roupa –
inacessíveis à maioria dos cativos. No entanto, permanecia o fato fundamental: ela era
escrava.



Questão 57

Resolução:

O texto ressalta o processo de segregação socioespacial ou a materialização espacial
das desigualdades socioeconômicas entre o centro dinâmico e desenvolvido da
aglomeração urbana, onde se concentram as oportunidades de trabalho e serviços, e a
região periférica, que concentra a população de baixa renda e o acesso restrito a serviços
e infraestrutura básica.



Questão 58

Resolução:

A Aliança do Pacífico cria uma integração entre os países participantes na medida em
que as tarifas aduaneiras são eliminadas. No entanto, vale notar que a fiscalização
alfandegária permanece, mesmo com a isenção de tarifas aduaneiras. Ademais, quando
analisamos os objetivos econômicos para os países de maneira individual, observa-se
que cada um deles experimenta um aumento da sua competitividade no mercado externo.



Questão 59

Resolução:

A leitura dos dados da tabela revela que a maior capacidade de infiltração da água no
solo ocorre em áreas com significativa preservação natural. As regiões mais preservadas
estão menos expostas à ocorrência de erosão, compactação e outras intempéries. Outro
ponto importante é que as raízes colaboram para o transporte da água até o subsolo,
onde encontra-se lençóis freáticos e aquíferos.

Vale destacar que nas áreas urbanas visualiza-se um maior escoamento superficial,
devido à grande impermeabilização do solo. Tal processo contribui para a ocorrência de
enchentes nas cidades.



Questão 60

Resolução:

A lixiviação é um processo químico que pode provocar o aumento da acidez do solo,
devido à infiltração das águas pluviais, que, ao percolarem, carregam parte de seus
nutrientes solúveis.

Ao mesmo tempo aumentam as concentrações de ferro e alumínio, elementos menos
solúveis, fenômeno conhecido como laterização.



Questão 61

Resolução:

O texto aborda a precária infraestrutura de transporte do Brasil, um dos grandes gargalos
econômicos do país. Ao citar o caso da soja e as enormes filas enfrentadas, nota-se que
uma ação para solucionar esse problema logístico seria a construção de uma maior
infraestrutura de escoamento que possa minimizar o tempo ocioso e, consequentemente,
a elevada oneração sobre o exportador. Vale destacar que a simples isenção de impostos
colabora em diminuir a oneração, mas não as filas de navios, caminhões e trens.



Questão 62

Resolução:

A Divisão Internacional do Trabalho consiste na especialização de atividades e serviços
econômicos entre os países.  O texto aponta a ocorrência do processo de
desindustrialização nos países desenvolvidos decorrente, sobretudo, do elevado custo de
produção industrial e da diversificação do setor terciário. Para manter a hegemonia
econômica, esses países consolidaram o domínio do desenvolvimento tecnológico,
usando a sua mão de obra qualificada e se impondo aos países que necessitam desses
avanços para a sua produção industrial. 



Questão 63

Resolução:

Desde as últimas décadas do século XX, o Brasil atravessa o processo de
desconcentração industrial, em que as indústrias se deslocam dos tradicionais centros
produtivos, localizados em grandes aglomerados urbanos, e vão para cidades médias,
que, consequentemente, passam a atrair fluxos migratórios em razão das novas
atividades econômicas que são estimuladas pela industrialização.



Questão 64

Resolução:

O texto discute a sub-representação das mulheres na política e a tentativa de se reverter
esse quadro através de cotas de gênero nas candidaturas partidárias, ou seja, fazendo
com que os partidos cedam mais espaços para as mulheres se candidatarem.



Questão 65

Resolução:

A Assembleia Geral da ONU caracteriza-se por ser um dos mais democráticos fóruns de
discussão das Nações Unidas, pois conta com a participação de todos os Estados
membros, cujos votos têm peso idêntico. Dessa forma, qualquer resolução aprovada ali
representa o apoio da comunidade internacional à causa, como é o caso da elevação do
status da Palestina. No entanto, não se pode falar sobre efeitos práticos imediatos a partir
dessa resolução, seja para a Palestina ou para o povo palestino.



Questão 66

Resolução:

O depoimento de Luiz Gama destaca dois aspectos da postura de vida de sua mãe: a
rejeição ao batismo e à doutrinação cristã, e os possíveis envolvimentos em conspirações
de grupos escravos. São elementos nítidos de estratégias de resistência cultural de uma
africana livre no Brasil do século XIX.



Questão 67

Resolução:

No contexto do processo de abertura política que marcou os últimos momentos do Estado
Novo, emergiu o movimento queremista, ao qual o excerto da questão faz referência, que
reivindicava a transição constitucional com a manutenção de Getúlio Vargas no poder.



Questão 68

Resolução:

A questão aborda a formação da simbologia republicana nos primeiros anos de instalação
do regime. Nessa época, deu-se um importante debate sobre as alterações necessárias
na bandeira nacional e também na escolha de datas e personagens históricos que
representassem o novo regime. A figura de Tiradentes foi resgatada devido à sua
participação na Inconfidência Mineira (1789), sua morte e martírio assemelhavam-se à
história da redenção cristã, e sua escolha como herói republicano formou a cultura cívica
do novo regime.



Questão 69

Resolução:

Segundo os documentos episcopais mencionados no excerto, nos anos 1960, a Igreja
Católica reconheceu a miséria rural como consequência da concentração fundiária. Esse
cenário foi identificado como propício a uma politização crescente dos camponeses.

Nesse sentido, ao entender que a privação material favorece a influência comunista, a
hierarquia da Igreja Católica considerou ser necessário seu apoio ao golpe de Estado
civil-militar de 1964, para frear a expansão das ideologias de esquerda na sociedade
brasileira.



Questão 70

Resolução:

O texto de Habernas discute o contraponto entre os conceitos de democracia
representativa e democracia deliberativa, e ressalta que a preocupação com processos
de inclusão social aponta para o comportamento participativo, ultrapassando os
momentos eleitorais, baseado no debate livre e racional entre os cidadãos e destes com
o Estado.



Questão 71

Resolução:

Dada a situação na qual uma pessoa é forçada a pedir dinheiro sem poder pagá-lo, o
agente moral em questão escolhe um meio, que é a mentira, para obter algo, o dinheiro   
emprestado. Sendo assim, segundo Kant, isso não pode virar uma lei universal. Essa
situação descrita no texto é contrária a uma lei universal determinada pela razão, isto é,
“não mentir”, o que não implica nenhuma vantagem ou meio a ser atingido a não ser a
própria universalidade do puro querer em produzir uma máxima ou princípio supremo
ético racional.



Questão 72

Resolução:

O limite convergente existente entre as placas de Nazca e a Sul-Americana potencializa
diversos fenômenos, dentre os quais se destacam atividades vulcânicas, cadeias
orogênicas recentes (dobramentos modernos) e terremotos de elevada magnitude, como
o que ocorreu em fevereiro de 2010, na costa oeste do Chile.



Questão 73

Resolução:

Os dados meteorológicos foram colhidos em agosto de 2014, quando o Hemisfério Sul
vivia o inverno. Nesse período, a massa polar atlântica atua de forma mais significativa
pelo território nacional. Tal massa traz umidade, provocando maiores precipitações na
região Sul. Fato semelhante ocorre no litoral nordestino, decorrente do encontro entre a
citada massa de origem polar com a massa tropical atlântica, gerando chuvas orográficas
e frontais.



Questão 74

Resolução:

O texto descreve a política como a ciência mais importante que precede a estratégia, a
economia e a retórica, pois é aquela que contém o sumo bem e todas as finalidades da
vida social e moral dos cidadãos, ou seja, “o que devemos e não fazer”. Por
consequência, não se trata de bem e consciência individuais, de fé e de religião ou da
própria democracia como forma de governo.



Questão 75

Resolução:

O texto apresentado na questão faz alusão a como o comércio aproveitou-se da
tecnologia como isca para o desejo consumista.

Nesse sentido, a intenção não era permitir que os consumidores se tornassem
fiscalizadores e conscientes sobre o consumo, mas sim direcionar melhor as mensagens
publicitárias, pois, graças aos avanços tecnológicos, é possível individualizar a
propaganda.

A estratégia é utilizar  os próprios dados que cada consumidor fornece cada vez que usa
os meios eletrônicos para pesquisar informações e preços dos produtos ou realizar
alguma compra.



Questão 76

Resolução:

Zuzu Angel foi uma estilista brasileira que fez de suas criações um canal de protesto
contra o regime militar.

Seu filho, Stuart Angel, desapareceu depois de ter sido preso por órgãos de repressão
durante a ditadura.



Questão 77

Resolução:

A imagem demonstra que a usina de Belo Monte apresenta o segundo maior potencial de
geração de energia entre as maiores hidrelétricas do país, enquanto que a área inundada
é relativamente pequena, com 500km² de extensão. Com isso, uma característica positiva
da usina é o reduzido espaço relativo inundado em relação ao seu potencial energético.

Vale destacar que a diferença de potencial de geração de energia e área inundada entre
as usinas de Itaipu e Belo Monte decorrem do uso de diferentes tecnologias. A usina de
Belo Monte utiliza uma tecnologia denominada fio d`água, que requer menor barragem e
reservatório de água.



Questão 78

Resolução:

O texto retrata o processo denominado desertificação de ecossistemas, que afeta
parcelas significativas de ambientes com baixos índices de precipitação e elevadas
temperaturas. Tais condições, associadas à pressão sobre a biomassa decorrente de
atividades antrópicas como a agropecuária, podem acarretar um quadro de degradação
ambiental e perda do potencial produtivo do solo.



Questão 79

Resolução:

O texto aborda uma maior participação do poder judiciários nos processos decisórios,
alterando a dinâmica de fundamento dos Estados contemporâneos. Observa-se, no
Brasil, um maior protagonismo do STF em questões da esfera legislativa, como cotas
raciais e descriminalização da maconha, por exemplo.  



Questão 80

Resolução:

O texto faz referência a um processo de transformação do espaço que provoca a
degradação de uma área biogeográfica descrita com aspectos típicos do Cerrado (troncos
retorcidos, folhas e arbustos ásperos e solos ácidos). Seu clima tropical típico favorece a
existência da vegetação tropófila, adaptada às duas estações bem definidas, verão
chuvoso e inverno pouco úmido.



Questão 81

Resolução:

A indústria de base ou pesada, como as petroquímicas, tem como um dos principais
fatores locacionais a infraestrutura de transporte. As refinarias dependem da chegada de
matéria prima, o petróleo, para que possam produzir os derivados que irão abastecer o
mercado consumidor.



Questão 82

Resolução:

O processo de revigoramento e ampliação do comércio e das cidades, ocorrido durante a
Baixa Idade Média (séculos XI a XV), gerou novas necessidades, especialmente por
parte da população urbana. Nesse contexto, os mercadores passaram a atuar de maneira
mais intensa, pressionando o campo a aperfeiçoar e aumentar sua produção, visando a
atender as demandas do mundo citadino.



Questão 83

Resolução:

A questão trata de um elemento importante das democracias contemporâneas, que é a
universalização de direitos e respeito à diversidade, já que texto discute o caráter
multiétnico de muitos países.



Questão 84

Resolução:

Ao observar o climograma da questão, é possível verificar a elevação das temperaturas
nos meses do meio do ano, indicando a localização da cidade no hemisfério norte do
globo terrestre, o que exclui Sydney e Cidade do Cabo.

Os meses de inverno apresentam médias térmicas negativas, o que evidencia que a
cidade em questão se situa em latitudes mais elevadas do que as das cidades de Mumbai
e Barcelona.

As duas constatações a respeito da linha gráfica de temperatura no climograma permitem
afirmar que ele corresponde ao clima temperado, característico de Moscou.



Questão 85

Resolução:

O texto apresenta argumentos que fortaleceram a discussão sobre o IDH ser um
indicador de maior precisão para mensurar o desenvolvimento de um país do que o PIB
ou o PNB, pois é construído a partir da ponderação de dados do poder de compra e do
acesso à saúde e à educação da população, apresentados como garantia de cidadania e
ascensão econômica.



Questão 86

Resolução:

O fortalecimento do poderio militar dos Estados Unidos na era pós-soviética pode ser
explicado pela sua ampla presença militar em diferentes pontos do globo e a ausência de
outra potência bélica com capacidade logística semelhante. Com o fim da Guerra Fria, o
número de bases militares estadunidenses espalhadas no território de nações aliadas foi
ampliado e favoreceram intervenções militares convencionais com o rápido envio de
volumosas tropas. 



Questão 87

Resolução:

As imagens mostram a circulação atmosférica típica de áreas litorâneas, onde verifica-se
cenários distintos durante o dia (brisa marinha) e a noite (vento terral). Essa mudança na
direção dos ventos ocorre em virtude do aquecimento diferencial da água e da terra, fato
causado pelo diferente calor específico das superfícies. 



Questão 88

Resolução:

Durante a Ditadura do Estado Novo (1937 – 1945), Getúlio Vargas e seus colaboradores
buscaram intensificar a aproximação com as massas populares. Ferramenta importante
para esse fim foi o Departamento de Imprensa e Propaganda (D.I.P) fundado nesse
cenário e responsável pelo controle das informações divulgadas e pela propaganda oficial
do governo. Característica marcante de Vargas foi buscar a conquista popular na
legitimação do novo governo, centralizar desde o golpe do Estado Novo de 1937, que
cancelou a Constituição de 1934, estabeleceu essa nova Carta Constitucional – a
“Polaca” -, e instituiu um modelo autoritário e por vezes opressor. Assim, conquistar o
apoio popular era fundamental para a consolidação do projeto nacionalista e muitas
vezes interpretado como populista de Getúlio.



Questão 89

Resolução:

No enunciado, têm-se dois importantes textos historiográficos. O primeiro apresenta uma
discussão sobre Sólon e sua legislação na Grécia Antiga; e o segundo, sobre a criação
da lei das doze tábuas na Antiga Roma. A questão exigia do candidato uma comparação
entre os dois cenários apresentados, e o ponto de convergência entre eles. Uma análise
atenta dos dois momentos permite entender que em ambas as situações surgiram
“normas coletivas” que diminuíram, mas não acabaram, com as “desigualdades de
tratamento”. Cabe ressaltar que embora essas legislações tenham sido impostas e
contribuído para regular a vida em sociedade, não desarticularam as aristocracias,
particularmente no caso romano, em que os Patrícios continuaram poderosos, tanto do
ponto de vista político quanto econômico.



Questão 90

Resolução:

Com a lei de terras, de 1850, todas as terras devolutas passaram para o controle do
Estado e sua ocupação foi proibida. O Estado, então, passou a vender essas terras para
famílias abastadas de grandes proprietários, propiciando maior concentração fundiária e,
ao mesmo tempo dificultando o acesso à terra pelas populações livres empobrecidas.



Questão Proposta de Redação

Resolução:

O Enem manteve a tradição de abordar um relevante tema social. Neste ano, a proposta
convidava o participante a apresentar seu ponto de vista sobre os “Desafios para a
formação educacional dos surdos no Brasil”.

De antemão, era importante compreender que, inscrita em uma questão mais abrangente,
a da inclusão de pessoas que têm alguma deficiência, a situação-problema mostrava um
recorte mais específico: os desafios para a formação educacional de pessoas surdas no
Brasil.

Como em propostas anteriores, a coletânea de textos motivadores apresentou textos
oficiais para balizar a reflexão.

O texto l, fragmento da Lei 13.146, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, assegura o
direito à educação de qualidade a pessoas nessas condições, mencionando
explicitamente a oferta do ensino da Libras (Língua Brasileira de Sinais), além de
recursos de tecnologia assistiva, necessários para a autonomia a participação dos alunos
surdos, no processo educacional.

O texto 2, no entanto, indica que a mera garantia legal não tem sido suficiente para tornar
efetiva a inclusão dessa população. Os dados apresentados mostram que, nos últimos
quatro anos, houve uma queda de cerca de sete mil matrículas de alunos surdos nas
escolas de educação básica e educação especial. Em 2012, em torno de 26 mil desses



alunos estavam matriculados em classes comuns e outros nove mil em classes especiais.
Em 2016, os números registrados foram de, respectivamente, 21 mil e menos de seis mil,
aproximadamente.

O texto 3, ao focar o ingresso no mercado de trabalho, mostra que, com o acesso à
educação, pessoas surdas podem atingir os graus mais altos de escolarização e,
portanto, tornar-se profissionais qualificados e produtivos.

O último texto mostra, em uma perspectiva histórica, que, embora a primeira escola para
meninos surdos tenha sido fundada há mais de 150 anos, o reconhecimento da inclusão
da Libras como língua oficial, com a consequente institucionalização de seu uso e
difusão, são, ainda, bastante recentes.

Com base na coletânea, então, fica evidente que o principal desafio para a formação
educacional dessa população é a implementação efetiva das garantias legais
estabelecidas em 2002 e 2015. Uma análise da situação-problema poderia abranger
causas que dificultam a integração de surdos no sistema escolar, bem como
consequências negativas da sua exclusão, como a dificuldade de ingresso no mercado de
trabalho.

Entre outros fatores, poderiam ser apontados como causas prováveis da evasão escolar
desses alunos o ensino insatisfatório, queixa frequente sobre o ensino público brasileiro,
assim como a discriminação no ambiente escolar; e a desinformação e até mesmo a
insegurança das famílias sobre a oferta de ensino bilíngue no sistema público.

 Seria aceitável ressalvar que tanto a Lei de reconhecimento da Libras como segunda
língua oficial e sobretudo o Estatuto da Pessoa com deficiência são bastante recentes, o
que torna plausível o relativo atraso no avanço dessas políticas de inclusão.

As propostas de intervenção decorrem das causas exploradas na argumentação. É
fundamental explicitar agente social, modo de execução e resultados esperados com a
adoção das medidas.

Entre outras intervenções, seria interessante propor:

Para atender às demandas específicas do ensino para alunos surdos, investimentos
governamentais para formação de educadores, disseminação do ensino da Libras e maior
aporte de tecnologia assistiva, como consta na lei.

Para combater a discriminação, poderia ser destacada a responsabilidade do Estado, da
família, da comunidade escolar e da sociedade como agentes sociais aos quais cabe
proteger a pessoa com deficiência de toda forma de violência, negligência e
discriminação, tal como afirma o texto I. Para tanto podem ser desenvolvidos projetos
educacionais e campanhas de combate à discriminação e valorização da diversidade e do
respeito ao surdo, tanto nas escolas quanto nos meios de comunicação de massa, a fim
de garantir o acolhimento desse público.

Essas iniciativas também serviriam para incentivar as famílias a procurar o sistema
escolar para matricular seus filhos na rede oficial. O sistema de assistência social, como o
próprio programa de atenção à saúde, também poderia fazer parte do processo, atuando
diretamente no esclarecimento da população envolvida.
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