ENEM 2018 1° dia - Caderno 1 - Branco
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 a “Manipulação do

comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”.
A princípio, era importante compreender que, inscrita em uma questão mais abrangente,
a popularização do uso de sites de notícias e redes sociais, entre outros recursos digitais,
a situação-problema mostrava um recorte mais específico: o uso de dados do internauta
para controlar seus comportamentos, por meio de algoritmos. Como em propostas
anteriores, a coletânea de textos motivadores apresentou textos oficiais para balizar a
reflexão, como os dados divulgados pelo IBGE – com os números de usuários quanto ao
gênero, faixa etária e finalidade de uso da rede –, além de textos jornalísticos que
destacavam a influência dos meios digitais em aspectos relacionados a consumo e
acesso a notícias. Entretanto, nesse contexto, evidenciava-se a ilusão de liberdade de
escolha muitas vezes gerada pelos algoritmos.
Com base na coletânea, então, fica evidente que o uso de meios digitais na atualidade,
de modo a evitar ou, ao menos, diminuir a manipulação causada pela seleção e
direcionamento de informações a públicos específicos, torna-se o principal desafio para
os internautas. Uma análise da situação-problema poderia abranger causas que dificultam
uma seleção mais crítica das informações pelos usuários. O enorme volume de
informações e notícias em tempo real pode ser considerado um fator complicador nesse
contexto, já que o usuário muitas vezes não tem discernimento para avaliar se as
informações são idôneas de fato, ou se há algum tipo de direcionamento, seja para
comprar um determinado produto ou votar em um candidato específico nas eleições.
Uma das possíveis implicações a serem apresentadas é a tendência, na sociedade
contemporânea, de que cidadãos passem a ser vistos apenas como consumidores, ou
eleitores, massa de manobra, sendo valorizados devido aos valiosos dados que
disponibilizam, mesmo sem terem consciência, ao aderir a serviços e redes sociais,
mesmo os gratuitos.
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 – que deveriam estar devidamente articuladas à
problematização desenvolvida na argumentação do texto – seria pertinente propor, para
combater, portanto, a manipulação de que os internautas são alvo, a ampliação de
medidas que já vêm sendo adotadas por redes sociais, como o envio de lembretes ao
usuário sobre suas configurações de privacidade, por exemplo. É importante, também,
que o internauta fique atento ao aceitar termos e condições de uso para esses serviços,
uma vez que é comum que o indivíduo simplesmente clique em “aceitar” sem ter clareza
do que, de fato, está aceitando ao criar um perfil em uma rede social.
Campanhas de esclarecimento, veiculadas nas próprias redes sociais, direcionadas ao
público jovem, poderiam alertar sobre os perigos de aceitar como verdadeiras todas as
informações veiculadas nos meios digitais, em especial as que viralizam e cujas fontes
são desconhecidas. É importante que essas campanhas apresentem estratégias para os
usuários, como a checagem de mais de uma fonte, que deve ser confiável, a fim de que

os dados sejam confrontados e assim o internauta possa definir seu próprio ponto de
vista, evitando ser manipulado. Órgãos governamentais, como o Ministério da Cultura; na
sociedade civil, faixas etárias específicas, como os jovens, por exemplo; bem como
coletivos e ONGs também poderiam exercer relevante papel na conscientização e
mobilização de diversos grupos sociais. Esses são apenas alguns exemplos possíveis,
podendo o participante considerar outros agentes sociais, modos de execução e
finalidades da medida apresentada.

Questão 06

Resolução:
Os trechos “Somente uma árvore, grande e esgalhada mas com pouquíssimas folhas,
abre-se em farrapos de sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu
rosto está banhado de vento. Não se vê o cabelo, coberto por um pano desidratado. Mas
seus olhos, a boca, a pele – tudo é de uma aridez sufocante.” e “A mulher esvaziada
emudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra como a pedra
a seu lado.” indicam que a personagem e o ambiente descritos compartilham
características que remetem à desertificação, no plano físico, e à solidão, no plano
metafórico.
O trecho “Somente uns tufos secos de capim empedrados crescem na silenciosa baixada
que se perde de vista.” revela que o ambiente descrito é caracterizado como seco e não
como exuberante, o que permite descartar a alternativa C.

O fragmento “Como se andasse para aquela baixada largando para trás suas noções de
si mesma. Não tem retratos na memória.” leva a descartar a alternativa D, na medida em
que deixa claro que a personagem em questão não está presa a nenhum aspecto de seu
passado.
Pode-se eliminar a alternativa E, uma vez que o texto afirma que a personagem caminha,
ou seja, não está “imobilizada” (“Como se andasse para aquela baixada...” e “mas os
traços de sua sombra caminham...”).

Questão 07

Resolução:
A ironia do texto está presente na descrição bem humorada da perda de um celular (2º
parágrafo) e na comparação dessa situação com o fim de um relacionamento afetivo (1º
parágrafo).

Questão 08

Resolução:
Nos quatro parágrafos do texto, utiliza-se a mesma estratégia argumentativa: o
enunciador apresenta uma expectativa, para, em seguida, mostrar que ela não se
cumpre. Em alguns casos, emprega-se inclusive o conector de oposição: “Você planeja
passar um tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo (...)” e “Você
treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará (...)”.

Questão 09

Resolução:
Considerando o usuário como o advogado a que se refere a matéria –
e não genericamente os usuários do pajubá – o “status” de dialeto decorre da existência
de um dicionário. Em sua fala, ele mesmo reconhece a formalização como elemento que
valida o uso corrente: “tá na internet, tem até dicionário”. Desse modo, há para ele a
caracterização do pajubá como elemento do patrimônio linguístico.

Questão 10

Resolução:
O texto narrativo é aquele que “conta uma história”. Dito de maneira mais precisa, é o tipo
de texto pelo qual o enunciador relata as mudanças que vão ocorrendo progressivamente
no tempo.
Nesse excerto, há uma progressão temporal entre os enunciados. Por exemplo, as
formas verbais do perfeito “surrou-me”, “pintou”, “Deitaram-me”, “enrolaram-me”
apresentam o sucedâneo de ações violentas às quais o narrador foi submetido pela mãe.

Questão 11

Resolução:
As diversas reações, ao se ler um rótulo “sem glúten”, variam, dada a diversidade de
informações apresentadas nessas embalagens. É o que pode ser observado na
comparação entre a primeira e a última falas: “Não contém Glúten CURTI!!” e “Rótulo tá
todo errado GRR!”.

Questão 12

Resolução:
O texto trata da divulgação de um concurso cultural denominado "Conte o conto sem
aumentar um ponto", restrição aplicada ao número de caracteres que podem ser usados
pelos participantes para recriar o final de um conto de Machado de Assis. Em razão da
limitação estipulada, o Twitter, em que usuários se valem de textos curtos, constitui
suporte adequado para o trabalho.

Questão 13

Resolução:
O enunciado da questão indica que os verbos no imperativo se associam a outro
elemento textual para convencer o leitor a mudar seu comportamento. Sem a imagem
das três mulheres, tal leitor não seria explícito, ou seja, a figura constitui elemento
fundamental da construção da situação comunicativa. São as mulheres, assim, que
devem mudar seu comportamento, rompendo o silêncio e denunciando a violência.

Questão 14

Resolução:
O texto se vale de metáforas (como a referência ao futebol e à casa de vidro) e de ironias
(como os trechos “seria melhor prender essa gente” e “ora o dinheiro que sobrasse”) para
expressar uma postura crítica em relação à situação social de carestia e de diminuição de
salários, bem como à situação política, na referência à repressão social.

Questão 15

Resolução:
A resposta correta é aquela que afirma: “materializar a técnica sem função utilitária.” Pois
a primeira imagem a que se refere o texto I (Estrutura vertical dupla) apresenta uma
sequência de objetos feitos de cerâmica empilhados e, aparentemente, sem uso
específico que não o efeito artístico. Entretanto, a imagem do texto II (Urna cerimonial
marajoara) é também feita de cerâmica, mas, como seu próprio nome diz, tem utilização
específica além da apreciação estética, ou seja, guardar cinzas mortuárias.

Questão 16

Resolução:
A resposta correta é aquela que afirma: “tentativa de estabelecer preceitos da psicologia
feminina,” pois, durante o poema, fica evidente o intuito do eu lírico em avaliar, do ponto
de vista masculino, os objetivos particulares da mulher citada no texto de usar um vestido
vermelho. De acordo com a reflexão desse eu lírico, o objetivo da figura feminina só
poderia ser o de o conquistar.

Questão 17

Resolução:
No poema, a atribuição do nome (“enseada”) baseia-se em um conceito tido como
universal, retirado do dicionário ou criado pelo senso comum. O eu lírico, no entanto,
associa o acidente geográfico que a palavra denomina a uma “cobra de vidro”,
conferindo-lhe um universo de significado, a seu ver, mais rico e sugestivo do que aquele
contido na definição usual. Daí sua impressão de que “o nome empobreceu a imagem”.

Questão 18

Resolução:
A função referencial da linguagem está centrada naquilo sobre o que se fala, no objeto da
informação. Como marca constitutiva dessa função está o uso da terceira pessoa, criando
efeito de sentido de objetividade, de imparcialidade, representado, no texto, por “Este
artigo tem por finalidade” e “evidencia-se”.

Questão 19

Resolução:
O sincretismo, a inter-relação dos elementos verbais e não verbais, tem por efeito de
sentido primordial ressaltar a dramaticidade do episódio narrado. Dessa maneira,
possibilita ao leitor visualizar, por meio de imagens, a passagem retratada no texto.

Questão 20

Resolução:
O Hino Nacional do Brasil pertence a um gênero textual utilizado em atos solenes, isto é,
em situações que exigem linguagem formal – o que justifica o registro da norma padrão
no trecho transcrito na questão.

Questão 21

Resolução:
O estabelecimento comercial de Foz do Iguaçu está em uma localização fronteiriça –
entre Brasil, Argentina e Paraguai. Ao colocar, em sua fachada, o termo “supermercado”
escrito em diferentes línguas, garante, com um bom planejamento linguístico, a eficiência
comunicativa.

Questão 22

Resolução:
O enunciado faz referência ao contexto carioca dos anos 1930, o que nos remete a um
momento de industrialização e urbanização. O texto focaliza esse contexto a partir da
perspectiva do trabalho feminino. Em consonância com o processo social, a personagem
Leniza representa a mulher que se moderniza: “se completou”, “perdeu o tom ingênuo
que ainda podia ter”.

Questão 23

Resolução:
No terceiro parágrafo do texto, afirma-se que “os direitos humanos devem ser o alicerce
para todo o progresso”. Na sequência, a diretora-geral da Unesco afirma que “esse
processo precisa começar o quanto antes nas cadeiras das escolas”, o que indica que
essa discussão deve ser feita desde a educação básica.

Questão 24

Resolução:
Na propaganda, o jogo entre a pergunta e a resposta, o emprego do verbo “largar” e o
uso da forma verbal “ir se acostumando” são traços que remete à língua de informalidade,
típicos da oralidade.

Questão 25

Resolução:
O texto transcreve um diálogo entre duas personagens, uma das quais pergunta à outra o
significado de uma palavra (“famigerado”). Quando aquele que interroga solicita ao outro
que lhe explique o sentido do termo em “linguagem de dia de semana”, deseja uma
explicação simples e coloquial.

Questão 26

Resolução:
O fragmento mostra que, apesar de uma tradição sociológica e literária tratar o brasileiro
“como cordial e hospitaleiro”, dados sobre o comportamento do internauta do país
indicam clara dominância de postagens preconceituosas, o que nega a cordialidade e a
hospitalidade outrora apregoadas.

Questão 27

Resolução:
As falas presentes no 1º quadrinho indicam que o personagem em questão mudou de
opinião sobre determinado assunto, e os quadrinhos seguintes sugerem que ele fez isso
por interesse e não por uma motivação sincera.
As palavras "cobro" e "preço", presentes nos 2º e 3º quadrinhos aludem a uma relação de
comercialização estimulada pela internet.
Assim, pode-se afirmar que, de acordo com a tira, as opiniões e os pontos de vista
expostas na internet não são reflexo de manifestações sinceras. Pelo contrário, são
determinados por interesses.

Questão 28

Resolução:
O texto de Natália Borges Polesso aborda os dilemas de uma jovem homossexual que,
em um jantar de família, teme a revelação de sua orientação sexual. A tensão do texto é
fundamentada, portanto, no silêncio que se estabelece em nome do equilíbrio familiar,
manifestado no medo que Joana tem em assumir sua sexualidade para sua família.

Questão 29

Resolução:
O grupo “O Teatro Mágico” tem como proposta em sua gênese a mescla de
manifestações artísticas e culturais em seus espetáculos: a música, a dança, o
malabarismo, a poesia e as artes circenses. Tal mescla observa-se também na ópera
europeia do século XIX, em que se misturam a música e o canto eruditos, o teatro e o
libreto, promovendo, portanto, uma integração de diversas linguagens artísticas.

Questão 30

Resolução:
O fragmento analisa uma obra narrativa, não apenas comentando certas características
estruturais, como enredo e narrador, mas também expressando uma opinião positiva
sobre ela, como o contraste entre um “tom leve e divertido” e a terrível realidade
retratada.

Questão 31

Resolução:
A resposta correta é aquela que afirma: “incorpora seletivamente o discurso do seu
opressor,” pois, durante o poema ("Quebranto") de Cuti, o eu lírico seleciona situações
nas quais se explicitam a opressão e o racismo, por exemplo, na abordagem policial
truculenta e no preconceito de ser obrigado a usar a entrada de serviço. Tal processo
atua no texto como se o próprio eu lírico pudesse agir, ao mesmo tempo, como opressor
e oprimido, num movimento que evidenciaria a crítica.

Questão 32

Resolução:
O termo “body art” designa uma vertente da arte em que o corpo é tomado como meio de
expressão e suporte para realização da manifestação artística. Tal manifestação pode ser
observada na fotografia de Henrique Almeida, em que se notam partes do corpo humano
sendo utilizadas como suporte privilegiado de expressão.

Questão 33

Resolução:
Texto em que predomina a função referencial da linguagem visa principalmente a
informar. Para tanto possui estas marcas:
- verbos em terceira pessoa: “já podem”, “foi desenvolvido”;
- precisão conceitual: “o app sincroniza um áudio”, “o usuário, então, pode ouvir a
narração em seu celular”;
- valorização da denotação: “Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e
teatro”.
Esses elementos criam efeito de objetividade necessário para atingir o resultado
comunicativo a que se destina.

Questão 34

Resolução:
A discriminação contra a mulher permeia a história do esporte mundial. O texto descreve
que, baseado em argumentos supostamente científicos, as exigências físicas para a
prática das modalidades seriam inapropriadas para proteger a feminilidade da mulher
normal. A questão biológica, portanto, seria o argumento que justificaria as desigualdades
históricas e sociais.

Questão 35

Resolução:
Segundo o texto, a ferramenta Farejador de Plágio se vale da comparação de padrões
textuais em diferentes sites de busca, sendo capaz, por isso, de descobrir não somente
cópias integrais mas também cópias parciais, paráfrases, mudanças nas ordens dos
períodos e trechos fragmentados.

Questão 36

Resolução:
A proposta artística de Stephen Lund se vale do uso de um dispositivo de GPS para criar
desenhos a partir das rotas percorridas por ele com sua bicicleta. Assim, há o
deslocamento do uso da tecnologia de sua função habitual para fazer arte.

Questão 37

Resolução:
O distanciamento da representação figurativa se manifesta no fato de que, embora
fragmentada e com contornos difusos, a imagem sugere uma mão humana. O
afastamento da figuratividade é próprio da arte moderna, que se afastou dos padrões
acadêmicos de mimese como forma de renovar a expressão artística.

Questão 38

Resolução:
No poema, a confusão de registros etários (“Eu não nasci criança, nasci já velha”)
instaura uma concepção particular da passagem do tempo, diferente da lógica linear.
Assim, as referências temporais convencionais são desconstruídas, em nome de uma
racionalidade pessoal.

Questão 39

Resolução:
O texto mostra que a prática do futebol profissional se tornou um negócio lucrativo e um
produto a ser consumido, o que impede ou dificulta o desenvolvimento de ações criativas
e ousadas por parte dos jogadores.

Questão 40

Resolução:
A questão propõe a análise de ações que caracterizariam os valores olímpicos e
paralímpicos. A resposta baseia-se na coerência entre as ações descritas na alternativa e
o valor que se atribui a elas. O valor da determinação, proposto na alternativa D, é o que
melhor descreve as ações realizadas pelo colega.

Questão 41

Resolução:
Conforme o texto, o Big Bang “não foi explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e
energia infinitas”. Daí o título “mais big”, que se refere à expansão, “do que bang”, que se
refere à explosão.

Questão 42

Resolução:
No texto não verbal, destaca-se, pelo tamanho e centralidade, a imagem da garrafa PET,
que parece um rolo de tecido sendo desenrolado, o que é enfatizado pela presença de
apetrechos de costura. Dessa forma, o que se ressalta é o reaproveitamento desse
material, o que serve como argumento para a reciclagem.

Questão 43

Resolução:
Ao comparar os textos, percebe-se que o segundo apresenta uma visão ampliada acerca
da não realização de exercícios, uma vez que considera aspectos sociais da vida
cotidiana dos indivíduos, tais como a alta carga de trabalho ou o tempo desperdiçado no
transporte.

Questão 44

Resolução:
Segundo o texto, as candidatas a miss deixaram de expor suas medidas para apresentar
dados sobre a violência contra mulheres no Peru. Com isso, elas subverteram a função
social de suas falas, colocando-as em favor de uma nova causa: a defesa dos direitos
das mulheres.

Questão 45

Resolução:
No plano da forma, o texto é marcado pela repetição (por meio de anáforas) da expressão
“é preciso”, que projeta a necessidade do enunciador em esconder as suas emoções. Há
uma consciente cautela em relação aos “urubus”, que alegorizam a ação da censura e da
repressão social.

Questão 46

Resolução:
A partir da interpretação dos textos apresentados pela questão, entende-se que uma das
motivações para as ações dos portugueses no Brasil foi a expropriação de riquezas tal
qual o pau-brasil.

Questão 47

Resolução:
O excerto apresenta características importantes do cenário geopolítico mundial, como a
bipolarização e a atuação hegemônica de duas superpotências: os EUA, liderando o
bloco capitalista, e a URSS, liderando o bloco socialista. Nesse cenário, as alianças
econômicas e a subordinação às superpotências eram essenciais para a manutenção
dos regimes políticos e econômicos dos demais países do bloco.

Questão 48

Resolução:

Anamorfose é uma representação cartográfica na qual é possível visualizar as áreas
geográficas de países, estados, cidades e/ou regiões de forma proporcional à incidência
de determinado fato geográfico, permitindo uma rápida comparação visual do fenômeno
destacado. Estas áreas cartografadas geralmente apresentam áreas e formas distorcidas
a fim de destacar a incidência do tema analisado.

Questão 49

Resolução:
Em sua carta, o cartunista Henfil questiona a distensão política do presidente Geisel
("lenta, gradual e segura") ao se posicionar de forma contrária à negativa do governo em
conceder passaportes a líderes políticos e sociais, sabidamente opositores do Regime
Militar.

Questão 50

Resolução:
Ao pensar a cultura contemporânea como “sociedade do espetáculo”, o sociólogo Guy
Debord enfatizou o aspecto da dissolução das individualidades no universo das mídias
sociais. Nesse processo, a imagem assumiu importância substancial, submetendo a
realidade das pessoas aos moldes de comportamento socialmente impostos.
Contraditoriamente, no entanto, a esses padrões expostos nos meios de comunicações
não corresponde mecanicamente um “fortalecimento das relações interpessoais”, uma
vez que estas se tornam cada vez mais impessoais e, não raras vezes, anônimas
mergulhadas em redes sociais amplas e generalizadas.

Questão 51

Resolução:
A Revolta da Chibata de 1910 protagonizada pelos marinheiros reivindicava o fim
imediato dos castigos corporais e melhorias na alimentação.
Entretanto, cabe aqui a análise de que o movimento dos rebeldes tinha um significado
mais profundo. A maioria dos marinheiros brasileiros era de homens afrodescendentes,
que buscavam um tratamento mais digno, contra aquele inspirado em práticas presentes
durante o período em que a escravidão vigorou. Para os revoltosos, mesmo após a Lei
Áurea de 1888 e consequente abolição da escravatura, a mentalidade escravista
permanecia presente na oficialidade da Marinha.

Questão 52

Resolução:
O texto apresentado mostra uma nova visão da ação antrópica histórica sobre a floresta
amazônica. Segundo a pesquisadora, há mais de 8 mil anos, os habitantes locais já
agiam no processo de domesticação vegetal, interferindo na evolução de várias espécies.
Tais afirmações demonstram que a ação sobre a floresta não é um fenômeno recente,
como descrito por diversos autores.

Questão 53

Resolução:
As situações apresentadas no texto atestam a importância do conhecimento da
configuração espacial de determinados locais para definir estratégias que facilitem, por
exemplo, intervenções militares. Logo, a aquisição de conhecimento geográfico, tal como
o topográfico, torna-se um fator fundamental para a realização de diferentes atividades
antrópicas.

Questão 54

Resolução:
Getúlio Vargas estruturou a base do seu governo no apoio da massa popular, assim, o
líder, Getúlio, construiu políticas e medidas para se aproximar do povo, como o voto
feminino e leis trabalhistas, para em troca receber apoio político, ou seja, a construção do
Populismo brasileiro. O fortalecimento dessa relação chegou às escolas, por meio de
cartilhas, como apresentado na imagem na qual o líder carismático está com as crianças
exaltando o amor à pátria e como elas são importantes para o crescimento do Brasil.

Questão 55

Resolução:
O fenômeno descrito no texto contribuiu para a conclusão do processo de transição
demográfica na Europa no final de 1960. Esse processo é marcado pela diminuição do
crescimento vegetativo, como resultado do declínio acentuado da natalidade e a
manutenção de baixos níveis de mortalidade.

Questão 56

Resolução:
Atrelado à Proclamação da República, a valorização da razão e da ciência contribuiu para
a elaboração dos novos códigos de leis do “novo Brasil” que estava se formando. Nesse
contexto, sobre o tema da saúde pública, práticas mais vinculadas aos conhecimentos
populares foram condenadas, como o hipnotismo e o magnetismo animal sem amparo
técnico ou habilitação, segundo as leis e regulamentos.

Questão 57

Resolução:
O ônibus em questão tornou-se uma importante peça museológica e parte da memória
social norte americana, pois foi nele que em 1955 a costureira negra Rosa Parks
recusou-se a ceder seu assento a um passageiro branco, como impunham as leis
segregacionistas vigentes então em vários estados dos EUA.
O gesto de Rosa Parks provocou sua prisão e a alçou a símbolo da luta do movimento
negro pela igualdade de direitos, junto a figuras como Martin Luther King.

Questão 58

Resolução:
Tomás de Aquino é um pensador da filosofia medieval denominada Escolástica, período
da filosofia que tem por principal característica dar provas racionais da existência de
Deus, isso pode ser observado no texto mais de uma vez quando a palavra “Deus” é
associada ao verbo “existir”. O maior objetivo talvez desse esforço lógico com as
sagradas escrituras seja conhecer de maneira racional aquilo em que se tem fé.

Questão 59

Resolução:
T. Hobbes e J. J. Rousseau, autores citados na questão, são pensadores que, por volta
dos séculos XVII e XVIII, se dedicam a entender o que levou os homens a produzir “os
contratos” que geraram a sociedade civil. Para tanto, ambos consideraram como os
homens seriam em seu “estado de natureza” ou na sua “condição original”.

Questão 60

Resolução:
A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos sugere que tais locais
devem ser concebidos como áreas preponderantemente “Glocais”, ou seja, a escala ou
rede local está inserida, integrada ou sobreposta à escala ou rede global. Esta, por sua
vez, parece permear simultaneamente todos os aspectos da escala local, resultando
assim numa articulação de redes multiescalares.

Questão 61

Resolução:
A expansão recente do uso de contêineres no transporte de mercadorias serviu para
promover intermodalidade, padronização e maior segurança à integridade das cargas,
porém exigiu mudanças estruturais, como no caso de portos que foram reformados ou
adaptados com a presença de cais e de terminais dedicados aos contêineres, que
ocupam maiores espaços.

Questão 62

Resolução:
O avanço do conhecimento científico, no contexto do Antigo Regime, no século XVIII, era
contido, principalmente, pelo poder da Igreja. As descobertas científicas então em curso
abalavam verdades antes sustentadas pelos teólogos e dogmas religiosos, pondo em
questão a hegemonia da fé.

Questão 63

Resolução:
O gráfico mostra que, em áreas urbanizadas, a vazão aumenta rapidamente após as
precipitações, pois a excessiva impermeabilização do solo nas cidades amplia o
escoamento superficial d’água, podendo potencializar a ocorrência de enchentes.

Questão 64

Resolução:
A civilização mexicana na América Pré-Colombiana se desenvolveu apoiando-se em uma
poderosa força militar, que gradualmente foi subjugando diversos povos vizinhos. Os
espanhóis, no momento inicial da conquista, utilizaram-se de várias estratégias para
viabilizar seus objetivos. Uma dessas estratégias foi perceber as tensões existentes entre
os nativos e assim explorar essa situação para garantir a vitória militar.

Questão 65

Resolução:
O solo apresentado no texto tem como característica principal a existência das
concreções ferruginosas que formam uma crosta laterítica. O processo de formação
dessa crosta é chamado de laterização e ocorre principalmente em regiões de clima
tropical, onde a sazonalidade das chuvas colabora com a lixiviação, que acaba por
acumular uma camada ferruginosa no solo que, após a sua concreção, forma a crosta
laterítica.

Questão 66

Resolução:
A outorga do código eleitoral, em 1932, pelo governo provisório, chefiado por Getúlio
Vargas, introduziu importantes mudanças na história política brasileira.
Essa nova legislação instituiu o voto secreto, o voto feminino e a justiça eleitoral.
Quando Vargas estendeu o direito político às mulheres alfabetizadas na verdade atendia
às tradicionais reivindicações da campanha política de extensão de cidadania, liderada
por mulheres esclarecidas, como Bertha Lutz, e apoiada por vários setores urbanos
ligados aos grupos populares, como os anarquistas e os comunistas.

Questão 67

Resolução:
A máxima de Epicuro pode ser corretamente associada à virtude da temperança,
enquanto moderação, controle das vontades. Nela, o filósofo defende que aqueles que
não se satisfazem com pouco nunca alcançam a satisfação, o que reflete a defesa de um
controle ou moderação da vontade.

Questão 68

Resolução:
Como observado no texto: “o indivíduo é pobre quando não tem parentes”, ou seja, a
pobreza não é compreendida na esfera econômica, mas como um fenômeno vinculado às
redes de sociabilidade e sua fragilidade.

Questão 69

Resolução:
Os dois autores abordam a questão das fronteiras nacionais em sua dupla função de
separação entre povos e, no mesmo processo, de formação de suas identidades. No
plano de um mundo marcado pela globalização das relações econômicas e avanço das
tecnologias de comunicações, Bauman ressalta a contradição do erguimento de novas
barreiras que mantém vivas várias formas de segregação social, como as de cunho
político, religioso, étnicas, etc. A isso corresponde a ressignificação contemporânea da
ideia de fronteira.

Questão 70

Resolução:
O texto apresentado exprime, através do discurso do almirante Noury, que a geografia
tinha o papel de fornecer, aos homens de Estado, a capacidade de “conhecer e
conquistar a terra”.
Esse conhecimento tinha sua importância justificada devido à campanha imperialista,
que, para ocorrer, obrigava que os franceses obtivessem dados sobre as características
naturais da África e da Ásia.

Questão 71

Resolução:
O texto faz referência da militarização do Hospital de Jerusalém no contexto das cruzadas
no século XII. Nele dos denominados Cavaleiros Hospitalários uniam atividades
caritativas e religiosas, como o cuidado de peregrinos e doentes e militares, como a luta
contra os islâmicos, considerados infiéis, pelo controle dos lugares santos como a cidade
de Jerusalém.

Questão 72

Resolução:
De acordo com o texto de P. Clastres, o modelo político da sociedade tribal tem, na figura
do chefe, uma espécie de “conselheiro” responsável por eliminar conflitos entre
indivíduos, famílias e linhagens através da busca de um consenso. Esse chefe não é juiz,
não tem poder de decisão, sendo assim, fica garantida a autonomia da comunidade.

Questão 73

Resolução:
Já na primeira frase do trecho, o filósofo Merleau-Ponty relaciona a filosofia ao rigor da
investigação (o “gosto da evidência”) e à inquietude do questionamento (o “sentido da
ambiguidade”). Assim, mesmo filósofos que buscam um saber próximo à ciência positiva
não deixam de estar abertos ao questionamento, ao movimento “do saber à ignorância”.

Questão 74

Resolução:
As atividades das escritoras cearenses mencionadas no excerto estão inseridas nas
múltiplas ações realizadas em favor da abolição da escravidão em fins do século XIX no
Brasil.
A campanha abolicionista ocorreu nas variadas regiões do Brasil e agregou jornalistas,
literatos, juristas, fazendeiros, políticos e diferentes setores da sociedade em uma ampla
mobilização pela abolição.
O caráter multifacetado do movimento abolicionista contribuiu para o seu fortalecimento e
foi fundamental para o fim do escravismo no país em 13 de maio de 1888.

Questão 75

Resolução:
O começo dos anos 60 foi de grande instabilidade política, econômica e social. O Brasil
viveu momentos de alta inflação e dívida externa, ao mesmo tempo ocorriam revoltas nas
cidades e no campo. O governo de João Goulart considerou como necessárias, para
mudança do momento brasileiro, as Reformas de Base, como as reformas tributárias,
eleitoral, agrária e etc. No comício da central do Brasil, Jango instigou a população a lutar
e se manifestar a favor das Reformas de Base, para assim mudar a situação da sua vida.
Em resposta, setores oposicionistas brasileiros mobilizaram a Marcha da Família com
Deus pela Liberdade, pedindo a intervenção militar contra Jango, acusando-o de
comunista e agitador de manifestações sociais.

Questão 76

Resolução:
Essa questão faz menção ao episódio histórico conhecido como Insurreição
Pernambucana (1645/1654), isto é, a rebelião luso-brasileira contra a dominação
holandesa no Nordeste açucareiro.
Essa luta foi liberada pelos senhores de engenho - a nobreza da terra -, entusiasmados
pela anulação da imensa dívida que contraíram com os invasores calvinistas.

Questão 77

Resolução:
A grave situação humanitária dos refugiados sírios ocorre em função da
desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. A guerra da
Síria começou no contexto da "Primavera Árabe", em 2011, e permanece nos dias atuais.

Questão 78

Resolução:
A variação das curvas do gráfico é decorrência do aumento da utilização da madeira de
reflorestamento, matéria-prima, especialmente no setor da construção civil e de móveis.
Esse aumento deve-se, em grande parte, da expansão das áreas silvicultoras (áreas
onde se verifica o plantio de árvores para fins econômicos), e à intensificação do
processo de proteção ambiental de matas nativas no país que resultou na diminuição da
atividade extrativa vegetal da madeira.

Questão 79

Resolução:
Segundo o texto, a substituição do modelo de Redford e Robinson, proposto nos anos
1990, pelo modelo de Novaro, Bodmer e Redford, dez anos depois, foi determinada pelo
argumento apresentado pelos seringueiros do Alto Juruá, ou seja, um conhecimento
resultante da vivência cotidiana, da experiência dos trabalhadores da floresta, portanto,
empírico, aceito pelos membros do grupo, isto é, do senso comum.

Questão 80

Resolução:
O texto emprega metáforas para ressaltar a importância do indivíduo na seleção dos
líderes, ou seja, o papel central de cada indivíduo no processo eleitoral das sociedades
democráticas modernas.

Questão 81

Resolução:
Ao citar o “revólver na cintura”, os “capangas que ofereciam cédulas com o nome dos
candidatos” e a anotação acintosa dos nomes de eleitores desobedientes, o texto se
refere a “formas de repressão explícita ao exercício de direito de voto”.

Questão 82

Resolução:
O trecho apresenta a escolha do local para a fundação da cidade de Bagdá, ressaltando
a importância de se localizar entre os rios Tigres e Eufrates para a sustentação da
população e de um exército, já que além da facilidade de se estabelecerem redes fluviais,
possuía terras agricultáveis, o que levou a região a integrar parte da chamada “crescente
fértil”.

Questão 83

Resolução:
No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, houve historicamente
maiores investimentos na agricultura voltada para exportação, em detrimento da
agricultura familiar. Ocorre que a maior parte dos alimentos consumidos pela população
tem origem justamente nas pequenas e médias propriedades familiares, atualmente
responsáveis pelo fornecimento de produtos orgânicos. Para reduzir esse processo
histórico de marginalização, seria necessário investimento público para promover o
crescimento da agricultura ecológica por meio de subsídios aos produtores familiares.

Questão 84

Resolução:
A questão apresenta uma propaganda feita nos anos 1940, voltada às mulheres,
reforçando estereótipos como uma suposta fragilidade (saúde) e a necessidade “de a
tornar adorável aos olhos masculinos”, ou seja, serem aceitas por esses.

Questão 85

Resolução:
Em anos com verões normais, a região sudeste fica sob influência de uma zona de baixa
pressão atmosférica denominada Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), o que
contribui para a formação de nuvens e precipitações. Já em 2014, o verão na região
sudeste foi marcado por baixos índices de pluviosidade, o que se deve à presença de um
anticiclone (zona de alta pressão atmosférica) que impede a entrada de umidade e
suprime o movimento ascendente de ar.

Questão 86

Resolução:
A reflexão filosófica de Agostinho incide no debate sobre a eternidade de Deus. Tal
reflexão se baseia na capacidade humana de compreender, de essa compreensão atingir
um tema tão abstrato e longínquo como a existência de Deus e sua eternidade.

Questão 87

Resolução:
No primeiro texto, o PSD defendia a entrada de capital estrangeiro, porém propunha
normas para "reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos".
No segundo texto, a UDN se posicionava favoravelmente à entrada de capitais
estrangeiros, defendendo a "liberdade para a saída dos juros".
Como o comando da questão se refere ao ponto convergente dos dois textos, a única
alternativa possível é a "E".

Questão 88

Resolução:
A esquerda sionista afirma que a incorporação da Cisjordânia e Faixa de Gaza, devido à
taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada, faria da população árabe maioria no
Estado de Israel em menos de duas gerações, o que descaracterizou, segundo eles, o
Estado Judeu.

Questão 89

Resolução:
Ciclones são fenômenos relacionados à existência de áreas de baixa pressão
atmosférica, onde ocorre aquecimento da atmosfera e, consequentemente, ascensão de
ar. Nas zonas tropicais, existem as condições mais propícias ao surgimento dessas
baixas pressões que recebem fluxos de ar de áreas de maior pressão adjacentes.

Questão 90

Resolução:
Ao longo da História do Brasil, as expressões culturais presentes nas religiosidades de
matriz africana desempenharam funções importantes em relação à formação de novas
identidades e laços de sociabilidade, sobretudo entre comunidades negras.
Por esse aspecto, carregar as "bolsas de mandinga" significava ao menos dois tipos de
segurança: inicialmente, uma proteção religiosa fundamentada na preservação de
ancestralidades africanas; e, além disso, portar esse amuleto religioso sustenta um
sentimento de pertencimento a um grupo maior, com fortes laços de identidade entre si,
minimizando o sentimento de desamparo social, principalmente entre grupos
afrodescendentes.

Inglês - Questão 01

Resolução:
O texto trata de um projeto de acesso a banhos gratuitos para moradores em situação de
rua, utilizando ônibus municipais que estão fora de circulação.

Inglês - Questão 02

Resolução:
Encontra-se a resposta no seguinte trecho do texto: “We, the Party, control all records,
and we control all memories.”

Inglês - Questão 03

Resolução:
Destacamos o seguinte trecho: “The language I speak / Becomes mine, its distortions, its
queerness / All mine, mine alone...”.

Inglês - Questão 04

Resolução:
A resposta encontra-se no final do texto: “But TRUE progressive educators... DO BETTER
THINGS.”

Inglês - Questão 05

Resolução:
O cartum diz: “Quando eu tinha 5 anos de idade, todos me diziam para eu ‘crescer’.
Quando eu tinha 10 anos, eles me diziam que eu deveria ser mais maduro. Agora eles
dizem que é hora de eu começar a agir como adulto. Nesse ritmo, terei direito à
aposentadoria antes de terminar o Ensino Médio.

Espanhol - Questão 01

Resolução:
No segundo parágrafo, defende-se a metodologia que promove o aprendizado integrado
das diferentes línguas, considerando suas inter-relações. De acordo com o fragmento, é
uma forma de educar “en y para la diversidade linguística y cultural”.

Espanhol - Questão 02

Resolução:
O adjetivo “limpia” assume dois significados no fragmento: refere-se tanto à redução de
resíduos nas construções pré-fabricadas, quanto à eliminação dos “gruesos sobres”, ou
seja, dos volumosos envelopes utilizados para pagamento de propinas.

Espanhol - Questão 03

Resolução:
No fragmento, busca-se persuadir o contribuinte a eleger a opção “fines sociales” em sua
declaração de impostos. Ao fazê-lo, o cidadão adere ao que o enunciador chama de “X
Solidaria”, passando a destinar 0,7% de seus impostos a programas sociais.

Espanhol - Questão 04

Resolução:
Embora reconhecida como “intéprete certera de los sueños ajenos”, Plácida não
identificou nenhuma premonição nos sonhos de seu filho Santiago, que faleceria pouco
tempo depois. A expressão “augurio aciago” refere-se a esses possíveis maus
presságios, que não foram detectados.

Espanhol - Questão 05

Resolução:
A utilização do discurso direto limita o filtro do narrador, que opta por reproduzir
literalmente as frases dos manifestantes. Com isso, dá-se voz ao movimento popular que
clamava pela manutenção dos direitos.

