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RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01: Resposta E
Todas as correntes cientificistas e filosóficas citadas, em menor ou maior grau, influenciaram a escola realista-naturalista.
QUESTÃO 02: Resposta A
Na busca pelo máximo de coerência com a realidade externa, os escritores realistas repudiavam a idealização romântica.
QUESTÃO 03: Resposta B
Na Europa, o Realismo português começou por volta de 1960. Ele se desenvolveu e se esgotou na segunda metade do século XIX,
quando começou a ser substituído pelo Decadentismo (Simbolismo).
QUESTÃO 04: Resposta D
O próprio narrador elabora uma imagem crítica e negativa de si mesmo, o que acaba por macular a imagem do herói clássico,
frequente nas obras românticas.
QUESTÃO 05: Resposta D
A visão objetiva e crítica dos realistas esteve a serviço da crítica às instituições sociais e ao comportamento hipócrita e oportunista
das pessoas.
QUESTÃO 06: Resposta B
Essa alternativa demonstra o impacto que as correntes cientificistas e filosóficas tiveram na elaboração das características do estilo
realista.
QUESTÃO 07: Resposta D
O comentário de Machado de Assis destaca a pretensão arrogante de parte dos escritores realistas que objetivavam, na tentativa
de obter o máximo de verossimilhança, o máximo de detalhismo e exatidão em suas obras.
QUESTÃO 08: Resposta D
Tanto o Realismo como o Naturalismo se desenvolveram no Brasil a partir da segunda metade do século XIX e foram influenciados
sobremaneira pela profusão de teorias científicas e filosóficas da época.
QUESTÃO 09: Resposta C
O trecho apresentado é romântico, de autoria de Alexandre Herculano em Eurico, o Presbítero. Trata-se da descrição idealizada de
Hermengarda durante uma visão febril de Eurico.
QUESTÃO 10: Resposta D
A fase social ou condoreira já antecipa, ainda que em tom e linguagem romântica, o maior contato com a realidade circundante,
característico dos realistas.
QUESTÃO 11: Resposta A
Ambos os textos aludem à capacidade que os falantes manifestam de fazer os dispositivos da língua extrapolarem as prescrições
gramaticais e os sentidos originais.
QUESTÃO 12: Resposta A
O verbo “feridava” exemplifica uma desestabilização da língua porque se trata de um neologismo.
QUESTÃO 13: Resposta D
Os substantivos “juvenilidade” e “timidez” derivam por sufixação dos adjetivos “juvenil” e “tímido”. Importante destacar que apenas
essa opção traz dois substantivos, ao contrário da alternativa B, por exemplo, em que “byroniano” é adjetivo.
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QUESTÃO 14: Resposta B
A imagem geralmente usada para ilustrar a evolução humana por meio da utilização de ferramentas é reformulada com a introdução
dos dois últimos vultos associados a bebidas alcoólicas. Assim, a imagem e o elemento verbal “involution” revelam a intenção de
criticar o consumo de bebida alcoólica pelos humanos.
QUESTÃO 15: Resposta A
Como os termos “desmoçou” e “deslimites” não existem na língua portuguesa, o mecanismo linguístico que os originou corresponde
ao processo de neologismo.
QUESTÃO 16: Resposta D
Apesar de não existir, “fotoxopalmente” obedece ao modo como se formam os advérbios de modo com sufixo “-mente”, que devem
ser formados a partir de adjetivos (“fotoxopal”).
QUESTÃO 17: Resposta D
Houve derivação imprópria, porque o adjetivo “rápido” foi empregado como advérbio.
QUESTÃO 18: Resposta E
O verbo “internetizar” constitui claro exemplo de neologismo por meio de sufixação.
QUESTÃO 19: Resposta C
Ao propor a substituição das narrativas idealistas e de pura imaginação por outras que privilegiassem a análise experimental e o
raciocínio lógico, Zola enumera preceitos que orientam a corrente literária naturalista. Esta estética manifestava preferência por grupos
humanos marginalizados ou por patologias sociais, como a prostituição, a traição ou o incesto, construindo narrativas em que o
personagem é movido pelo instinto, um mero produto da sua hereditariedade, educação ou do meio em que vive e sobre o qual age.
QUESTÃO 20: Resposta D
O vocábulo “domínio” deriva por regressão de “dominar”; “Fisiologia” é composto da junção dos radicais gregos “fisio” e “logos”
(logia); e “determinismo” deriva do acréscimo do sufixo “ismo” ao verbo “determinar”.
QUESTÃO 21: Resposta E
O narrador naturalista assume postura científica a fim de redigir seus romances de tese, empregando, inclusive, teorias de cunho
cientificista, como o Positivismo, o Determinismo e o Darwinismo Social. Desse modo, as obras aproximam-se de um retrato
sociológico do país.
QUESTÃO 22: Resposta D
[A] Incorreta. O Naturalismo, ao abordar questões sociais, prefere tipos sociais.
[B] Incorreta. No trecho em questão, a descrição caricatural, animalizada e sexualidade impera; tais características realistas não ser
fazem presentes no excerto.
[C] Incorreta. O trecho em questão relaciona-se ao Naturalismo, principalmente por fazer referência explícita à sexualidade das
personagens em questão.
[D] Correta. As características vulgares (“fama terrível de leviana entre suas vizinhas”) e a animalização (“olhos luxuriosos de
macaca”) são elementos típicos da literatura naturalista.
[E] Incorreta. O Naturalismo retrata a zoomorfização do homem, especialmente as classes baixas, configurando uma espécie de
Realismo radicalizado. Em O Cortiço, não há menção ao “abrir mão dos objetos frutos da tecnologia”: a arraia-miúda, formada por
lavadeiras e pedreiros, é retratada.
QUESTÃO 23: Resposta C
O neologismo “infotenimento” resulta do processo de fusão de duas palavras, “informação” e “entretenimento”, com perda de
fonemas e alteração de acento tônico na primeira, o que caracteriza a composição por aglutinação.
QUESTÃO 24: Resposta C
Na derivação regressiva, o termo forma-se a partir do verbo de ação, dando origem a um substantivo abstrato, o que elimina os
termos “moça”, “boca” e “doida” das alternativas A, B e D, substantivos primitivos concretos. Apesar de o termo “culpa” da alternativa
E ser substantivo abstrato, a sua formação não obedece à regra da derivação regressiva, pois não resulta de ação da pessoa a que
se refere. A doida apenas carrega uma culpa, ou seja, o substantivo não resulta de supressão de elementos terminais, só possível
se associado a uma ação da doida em culpar alguém, o que não ocorre. Assim, é correta a alternativa C, pois o termo “pega” é
formado por derivação regressiva, do verbo “pegar”.
QUESTÃO 25: Resposta D
O próprio autor se refere à principal característica da linguagem do Twitter: a concisão. Como exemplo e de forma humorística,
Zuenir Ventura convida à reflexão sobre a possibilidade de se fazer literatura com microcontos para textos com apenas 140 toques,
terminando o artigo com uma pergunta: “querer fazer literatura com palavras de menos não é pretensão demais?”

GEOGRAFIA
QUESTÃO 26: Resposta E
A regionalização informacional proposta por Milton Santos leva em consideração o aparto técnico-científico sendo a região
concentrada a mais inserida nesse quesito e, portanto, na globalização.
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QUESTÃO 27: Resposta D
É comum encontrar combustíveis fósseis (como petróleo e gás) em terrenos sedimentares. Já em terrenos cristalinos é comum
encontrar minerais metálicos.
QUESTÃO 28: Resposta C
Pode-se destacar que dentre as atribuições do Poder Executivo Federal estão as de administrar o país, aprovar ou vetar leis,
comandar as Forças Armadas, entre outras. Cabe ao Poder Executivo gerenciar e administrar a máquina pública (União, Estados e
Municípios); a aplicação das leis; a criação de medidas provisórias, entre outros.
QUESTÃO 29: Resposta A
Com a Constituição Federal de 1988, o Estado tem como dever realizar a defesa do meio ambiente. Em 1998, a Constituição Federal
trouxe um avanço extremamente importante para as questões ambientais. A Carta Magna também assevera os deveres dos estados
em relação à proteção do meio ambiente.
QUESTÃO 30: Resposta B
A texto faz referência ao conceito de etnocentrismo, o que fica claro com o julgamento depreciativo que Magalhães expressa, tendo
um entendimento de que os seus conceitos e suas ideias são melhores e superiores do que os dos outros (indígenas).
QUESTÃO 31: Resposta D
Democracia representativa é uma forma de exercício do poder político, em que o povo de um país elege os seus representantes por
meio do voto nas eleições.
QUESTÃO 32: Resposta C
A demarcação de terras indígenas nos remete ao entendimento onde as mesmas permitem a manutenção da sobrevivência da
cultura indígena, asseguram o seu direito a soberania em determinado território onde possam praticar e viver sua cultura, além da
garantia dos recursos necessários aos indígenas.
QUESTÃO 33: Resposta C
A regionalização produzida por Milton Santos leva em consideração os diferentes níveis de inserção da Revolução Técnico-científicainformacional no território brasileiro.
QUESTÃO 34: Resposta E
Por causa da distância do contato com outra placa, essas áreas apresentam grande estabilidade geológica. Dessa maneira, percebese que não há dobramentos modernos no Brasil posicionados sobre a placa Sul-Americana, mas sim o predomínio de estruturas
geológicas mais antigas.
QUESTÃO 35: Resposta D
É nas bacias sedimentares que ocorre a incidência de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. São áreas mais
rebaixadas, nas quais ocorre a deposição de sedimentos orgânicos e inorgânicos.

HISTÓRIA
QUESTÃO 36: Resposta C
A questão exige conhecimentos dos registros acerca de fontes sobre a articulação das forças políticas no fim da Monarquia. É
consenso entre historiadores que o abolicionismo exerceu um papel decisivo, pois o debate entre a reparação dos escravos, com
um plano de inclusão na economia e na ocupação de terras, esbarrava numa postura emancipacionista e escravista de boa parte
dos políticos ligados ao Império. Os emancipacionistas defendiam que a abolição deveria de ser atingida de forma natural pelo
esgotamento do sistema, a partir da Lei do Ventre Livre, e os escravistas vislumbravam a inevitabilidade do fim da escravidão, mas
exigiam o pagamento de indenizações. Os militares do Exército acabaram assumindo o comando do golpe, pois percebiam na
mudança do regime uma possibilidade de aumento da influência sobre a política, ocupada durante o Império pela Marinha, favorável
à manutenção do Imperador.
QUESTÃO 37: Resposta A
O texto apresenta um argumento que liga duas características do Brasil Republicano que o tornam contraditório: a tentativa de
modernização, o que incluía uma homogeneização cultural que tinha como base os preceitos europeus de civilização e avanços
tecnológicos, e a pluralidade de povos e de mentalidades (entendidas como sinônimos de temporalidades). Assim, movimentos da
Primeira República, como a Guerra dos Canudos e a Revolta da Vacina, mobilizados por populares com projetos que se distinguiam
do ideal de modernidade europeia, demonstram a tensão existente nesses primeiros anos republicanos.
QUESTÃO 38: Resposta B
O conceito de liberalismo econômico é relacionado à livre produção, à livre demanda e ao equilíbrio atingido naturalmente entre
ambas. Ao promover uma intervenção tão profunda e modificadora das condições de estoque e preço, relativiza-se esse conceito
em relação ao período histórico.
QUESTÃO 39: Resposta B
A interpretação das fontes nos guia para uma visão de que os interesses das elites políticas e econômicas ditaram a relação entre
ciência, política e sociedade, gerando o quadro descrito por Bilac e por Barros que pode ser melhor expresso pelo binômio elitismo
e exclusão.
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QUESTÃO 40: Resposta C
Na imagem vê-se no canto superior direito um homem velho, quase apagado, fora de cena, que simboliza o Império. As mulheres
dominam a obra, pois a República, simbolicamente, é representada por uma mulher. Isso não traduz a condição, política das
mulheres, no período, pela ausência de representatividade política. A mulheres tecem a bandeira, símbolo máximo da República.
QUESTÃO 41: Resposta A
A política do café com leite, hegemonia paulista-mineira que caracterizou a Primeira República no Poder Executivo, viu seu declínio
ao longo do século XX, quando conflitos internos ao acordo entre São Paulo e Minas Gerais, em conjunto com a oposição de outros
estados, levou à eclosão da Revolução de 1930. A partir de então, tem-se o fim da Primeira República e um novo período político
se inaugurou no Brasil.
QUESTÃO 42: Resposta C
As regras sugeridas pelo texto-base refletem uma mentalidade de projeto civilizatório europeu. Por meio de comportamentos
pautados pela moralidade, esse tipo de discurso tinha como objetivo trazer a modernidade aos brasileiros.
QUESTÃO 43: Resposta C
O contexto de emergência do coronelismo, contexto do texto-base, caracterizava-se por ocorrer em uma sociedade predominantemente agrária em que havia concentração de terra e forte poder local por parte dos coronéis.
QUESTÃO 44: Resposta D
O voto de cabresto era uma prática recorrente na Primeira República. "Cabresto" é um instrumento utilizado para submeter um
animal, e os "coronéis" faziam exatamente isso com o eleitorado, indicando qual deveria ser o candidato que estes deveriam votar
nas eleições. Em troca, ganhavam algo que necessitavam de forma imediata, como descrito no texto.
QUESTÃO 45: Resposta E
A Revolta da Vacina teve como causa o arbítrio governamental em impor regras sanitárias de modo desumanizador. Apesar de isso
ocorrer em um contexto de reformas urbanas, não foi esse o motivo pelo qual a revolta eclodiu, mas sim a violência do governo com
as populações mais pobres.

INGLÊS
QUESTÃO 46: Resposta A
O Present Perfect é um tempo verbal que faz a ligação entre passado e presente. Mudanças como a que aconteceu com Sajid Alvi
tornaram-se mais comuns em um passado recente na região de Gojal e continuam afetando a vida no local.
QUESTÃO 47: Resposta E
A frase original afirma que os filhos crescem e partem para a universidade, as modas mudam e a tecnologia muda as tradições. A
única frase que mantém o mesmo significado é a que diz que os filhos se tornam adultos e vão para a universidade, as modas
tornam-se diferentes e as tradições são alteradas pela tecnologia.
QUESTÃO 48: Resposta D
A pessoa que fala a frase se orgulha de ter feito algo que ninguém tinha feito (had done) antes. E mais ainda porque ninguém fez
(has done) desde então.
QUESTÃO 49: Resposta D
“Preposterous” significa absurdo, ridículo ou sem sentido. O professor diz que não vai aceitar desculpas por atraso na entrega do
trabalho, nem as plausíveis nem as absurdas.
QUESTÃO 50: Resposta B
Os adjetivos devem ser usados na ordem certa para que a frase faça sentido. O texto afirma que durante a pandemia de COVID-19
houve uma rápida e abrangente deterioração da vida de dezenas de milhões de pessoas. Os efeitos da pandemia podem causar
uma ampla gama de problemas no mundo inteiro. As autoridades ainda buscam soluções eficazes para esses problemas.

ESPANHOL
QUESTÃO 51: Resposta B
Instagram lança “Instagram.ES”, uma conta global só para falantes de espanhol. Essa conta incluirá conteúdos exclusivamente em
espanhol produzidos em qualquer parte do mundo.
QUESTÃO 52: Resposta A
A ideia é trazer vozes globais adaptadas para o público hispânico.
QUESTÃO 53: Resposta D
Os verbos “estaba” e “había” estão conjugados na 3ª pessoa do singular.
QUESTÃO 54: Resposta C
“Muy” se classifica como advérbio, é invariável e acompanha o advérbio “bien”.
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QUESTÃO 55: Resposta C
O infinitivo é “ayudar”, por se tratar do infinitivo do verbo principal e “han ayudado” na 3ª pessoa do plural.

SOCIOLOGIA
QUESTÃO 56: Resposta E
A hegemonia é um conceito que representa as forças atuantes na sociedade civil estruturada em classes: dominantes e dominadas,
de modo que, a partir de contestações ocorram os conflitos.
QUESTÃO 57: Resposta B
As ONGs se mostram como instrumento de mudança social do terceiro setor, que auxiliam a população em busca de avanços na
cidadania e conquistas sociais, assim com a internet e as movimentações a partir dessa ferramenta, as ONGs podem ter seu poder
de alcance amplificado e podem atingir diferentes públicos e demandas.
QUESTÃO 58: Resposta D
No século XX, Antonio Gramsci promove uma mudança no sentido do conceito de “sociedade civil” diferente do elaborado por Karl
Marx. Nessa visão, o filósofo italiano mostra que para conquistar direitos e poder não basta apenas insurreições contra o Estado. É
preciso uma revolução no cotidiano. O Estado é força, coerção, dominação, mas a sociedade é o espaço do consenso; onde é
preciso conquistar a consciência das pessoas, pois somente assim será possível a legitimação e força da busca por garantias e
direitos efetivos, em outras palavras, “primeiro ganhar a batalha das ideias”.
QUESTÃO 59: Resposta A
A compreensão de desvio proposta na questão é de Robert Merton, na qual o desvio entre sociedade e indivíduo se caracteriza pela
dificuldade de ascensão e conquista ao mesmo tempo que as oportunidades reais disponíveis não facilitam os meios para atingir
esses objetivos.
QUESTÃO 60: Resposta A
O texto retrata uma ideia de desvio social numa perspectiva funcionalista. Assim sendo, para o pensador Émile Durkheim, o desvio
ou comportamento desviante pode ser entendido como um produto dos problemas vinculados às formas de coesão social. Assim,
normas e desvios constituem dois aspectos vinculados: a definição e a regulação das fronteiras dos sistemas sociais.

FILOSOFIA
QUESTÃO 61: Resposta C
As concepções sobre política de Maquiavel se assentam no pressuposto de que as circunstâncias, ou o que ele nomeou de fortuna,
por variarem ao longo do tempo, devem ser observadas para que se tome uma decisão. Valores tidos como universais ou inatos
não são adequados para a tomada de decisão de governantes, que devem se adequar às circunstâncias concretas para se manter
no poder.
QUESTÃO 62: Resposta B
Uma das características da filosofia platônica é a divisão da realidade em sensorial e ideal, e nesta residiria as formas perfeitas que
a realidade sensorial humana perceberia de modo imperfeito. Maquiavel criticou essa concepção, pois advogou que se deve partir
das circunstâncias reais e concretas para se constituir um governo, e não de abstrações. Isso fica claro na frase “pareceu-me mais
conveniente ir em busca da verdade extraída dos fatos e não à imaginação dos mesmos”.
QUESTÃO 63: Resposta C
Ao apresentar “que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas [...] em um estado de
guerra” o texto se refere ao estado de natureza conforme a concepção de Hobbes. Este filósofo defendeu que, antes de se realizar
um contrato social entre indivíduos e um Estado que os represente, os seres humanos teriam vivido em um “estado de natureza” no
qual teria vigorado a guerra e a competição constante, impossibilitando uma boa vida.
QUESTÃO 64: Resposta A
Desde os primórdios do pensamento político, com o debate entre Sócrates e os sofistas, passando pela Idade de Ouro, com Platão
e Aristóteles, pelo helenismo, pelo pensamento medieval, da patrística à escolástica, até Maquiavel: durante todo esse tempo política
e ética/moral foram pensados como assuntos confluentes. O pensador florentino é o primeiro a perceber que uma verdadeira
compreensão da política não passa necessariamente pela moral ou pela ética. Maquiavel é quem vai buscar compreender a política
em si mesmo, como ela realmente é – daí seu realismo. Com isso, referências a elementos extrínsecos à política, tais como são as
virtudes morais e éticas, deixam de ser feitas em prol de uma compreensão da política como um domínio autônomo, desvinculado
da moral e da ética, que nunca a constrangeram.
QUESTÃO 65: Resposta B
A integridade física de qualquer ser humano no estado de natureza conforme pensado por Thomas Hobbes está constantemente
ameaçada. É que os seres humanos veriam a si mesmo num contexto de escassez de recursos, no qual, não obstante, disporiam
de quaisquer meios para atingir seus respectivos desejos e interesses. Dessa forma, nada impediria que um atentasse contra a vida
de outro para fazer valer a sua vontade, inexistindo o que seja capaz de restringi-la. De toda essa situação, emerge a fatídica “guerra
de todos contra todos”. Dada a insustentabilidade da situação e, ainda mais importante, sua impossibilidade em relação à paz, à
segurança e à integridade física, os seres humanos se reúnem em assembleia e delegam ao soberano escolhido todos os direitos
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que até então dispunham no estado de natureza, que, em contrapartida, teria o dever de zelar pela vida de seus súditos. Assim, o
pacto social é firmado, e isso ocorre com a finalidade primeira de superar a guerra de todos contra todos, assegurando a paz e a
integridade física de todos.

ARTE
QUESTÃO 66: Resposta A
Gustave Courbet (1819-1877) se interessava pela verdade acima da beleza e muitas vezes chocou o público com a crueza da
verdade ou com cenas cotidianas que se opunham a manipulação dos clichês tradicionais. O pintor não hesitou em transpor para
pinturas imagens extraídas da fotografia.
QUESTÃO 67: Resposta B
Os dois retratos, que caracterizam a monarquia no Brasil, reforçam a ideia de que todo o regime político estabelece um imaginário
constituído por ideologias, símbolos e alegorias. No caso de D. Pedro I, era de importância fundamental mostrar que a independência
brasileira era um ato que representava um anseio popular, ao passo que a imagem de D. Pedro II deveria passar a ideia de
sabedoria, segurança e de um governo estável.
QUESTÃO 68: Resposta E
A ideia de que a fotografia era capaz de registrar a realidade assim como ela é foi amplamente debatida no final do século XIX, com
o desenvolvimento dessa nova tecnologia. O texto de Rodin traz a percepção perspicaz do artista, que já percebia as limitações da
tecnologia diante da imensa capacidade humana de operar os significados através do uso do pensamento, do afeto e da
manualidade.
QUESTÃO 69: Resposta C
O efeito chamado de somatória óptica, ou síntese óptica, consiste em um tipo de mistura de cores que se dá na retina. Ela ocorre
quando uma superfície coberta de pequenos pontos de cores diferentes, ao ser observada pelo olho humano a uma distância em
que os pontos não podem ser mais distinguidos, as duas ou mais cores se somam sem que haja perda de luminosidade ou
cromaticidade, o que acontece na mistura de tintas de cores diferentes.
QUESTÃO 70: Resposta D
Theodoro Braga trabalhou de forma extensa temas da fauna e flora brasileiras em seus estudos para ornamentação e como
professor defendeu o ensino desse repertório para incorporação da questão nacional à arte decorativa brasileira, que despontava
nos primeiros anos do século XX. Entre outros elementos, ele produziu padrões inspirados nos elementos botânicos do cacau (como
mostra ilustração da questão), do café, da castanha e também nas ornamentações de povos indígenas.
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