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QUESTÃO  01

Considere o Planisfério abaixo para responder as duas questões a seguir.

 No ponto I, indicado no planisfério, há um navio carregado com lixo tóxico que será lançado no oceano. Os demais
pontos II, III, IV e V, indicam, no planisfério, o local onde se encontram barcos de organizações não governamentais
com grupos de ecologistas que pretendem interceptar o navio e impedir o lançamento do lixo tóxico no oceano. De um
avião de uma das ONGs avista-se o referido navio e, desse avião, uma mensagem de rádio é enviada para os barcos.

A informação sobre o oceano e sobre as coordenadas geográficas de onde está o navio (ponto I) que precisa ser
transmitida aos barcos é

A) Oceano Pacífico, 200 de longitude norte e 1400 de latitude oeste.

B) Oceano Atlântico, 200 de latitude norte e 1400 de longitude oeste.

C) Oceano Pacífico, 200 de latitude norte e 1400 de longitude oeste.

D) Oceano Índico, 200 de latitude sul e 1400 de longitude leste.
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QUESTÃO  02

 Os ecologistas pretendem que o barco mais perto do navio siga na direção desse navio para interceptá-lo.
Considerando a posição do navio (ponto I) e as posições dos barcos (pontos II, III, IV e V), indicadas no planisfério,
pode-se afirmar que o ponto e o oceano onde esse barco se encontrava e a direção que esse barco seguiu foram:

A) o ponto IV, no oceano Índico, direção nordeste.

B) o ponto II, no oceano Pacífico, direção noroeste.

C) o ponto V, no oceano Pacífico, direção leste.

D) o ponto III, no oceano Atlântico, direção sudoeste, passando pelo canal do Panamá.

QUESTÃO  03

O fragmento abaixo mostra uma realidade que não se limita mais apenas aos grandes centros urbanos do Brasil,
uma vez que, atualmente, já afeta também a vida dos habitantes de muitas cidades médias do país.

São Paulo é hoje uma cidade de muros. Amedrontados pelo aumento do crime violento
e descrentes da eficácia da polícia ou da Justiça, os moradores procuram se proteger o mais
que podem. [...] os resultados desses esforços de proteção podem ser resumidos da seguinte
maneira: para fazer face à violência, os moradores de São Paulo se aprisionam, adotam
soluções privadas de proteção e progressivamente abandonam a esfera pública. No entanto,
tudo indica que esse tipo de reação alimenta o ciclo da violência, em vez de contrapor-se a
ele. O que poderia ser efetivo para interromper esse ciclo é a retomada e o fortalecimento da
esfera pública, algo que os cidadãos de São Paulo parecem resistir a entender.

Teresa Caldeira. A cidade fortificada.
Folha de São Paulo, 22/09/96.

Marque a alternativa que corresponde ao que se pode constatar dessa realidade de que trata esse fragmento,
quando se observam certos aspectos e elementos da paisagem urbana.

A) A paisagem da cidade não revela nada da realidade, pois a violência urbana só pode ser observada nas ações e
comportamentos de pessoas violentas que vivem na cidade.

B) Presença permanente de policiais nas ruas em todas as áreas da cidade, garantindo segurança pública eficiente a
todos os seus habitantes.

C) Muralhas cercando a área urbana, tornando a “cidade fortificada” e seus cidadãos protegidos das ameaças que
vêm “de fora”.

D) Existência de condomínios fechados; vigilância particular; residências com grades e muros altos; câmeras de
vídeo; praças e outros locais públicos pouco freqüentados à noite.
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QUESTÃO  04

O mapa abaixo apresenta uma divisão do Brasil em apenas três grandes regiões. Essa divisão é diferente daquela
mais utilizada pelo IBGE com cinco macrorregiões.

Marque a alternativa que apresenta tanto o título mais adequado para esse mapa como os nomes das três regiões
indicadas no mapa pelos respectivos números:

A) Brasil: macrorregiões geoeconômicas. 1. Amazônia; 2. Nordeste; 3. Centro-Sul.

B) Brasil: regiões político-administrativas. 1. Amazônia; 2. Nordeste; 3. Centro-Sul.

C) Brasil: macrorregiões político-administrativas. 1. Norte; 2. Nordeste; 3. Sul.

D) Brasil: regiões naturais. 1. Floresta Amazônica; 2. Semi-árido; 3. Florestas tropicais.

QUESTÃO  05

Atualmente têm se tornado cada vez mais freqüentes as notícias sobre os congestionamentos no trânsito em São
Paulo. Esses congestionamentos aumentam em quilômetros de trânsito lento e engarrafamentos.

Sobre esse problema urbano de muitas cidades brasileiras, é INCORRETO afirmar que

A) o crescimento urbano horizontal, com incorporação de novas áreas nas periferias da cidade, aumenta as distâncias
nos deslocamentos intra-urbanos, o que contribui para que a população se torne mais dependente dos transportes.

B) as políticas públicas para os transportes urbanos devem sempre priorizar as obras de engenharia, como: a construção
de viadutos, túneis, novas avenidas e, ainda, o alargamento de outras avenidas existentes. Desse modo, haverá a
garantia de uma circulação rápida da frota crescente de veículos particulares nas cidades.

C) a má qualidade e a baixa eficiência dos transportes coletivos contribuem para o aumento da circulação de carros
particulares e o agravamento do problema do trânsito nas cidades.

D) os investimentos para o aumento da quantidade e da qualidade dos transportes coletivos, como ônibus e metrô, por
exemplo, contribuem para melhorar o trânsito e diminuir a poluição do ar nas grandes cidades.
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QUESTÃO  06

Na Europa, no século XVIII, iniciou-se uma série de inovações técnicas na produção de mercadorias que provocaram
grandes transformações no espaço geográfico mundial nos séculos seguintes. Dentre essas transformações destacam-
se: a redução e a modificação das paisagens naturais com o aumento crescente da exploração de recursos naturais; o
crescimento das cidades; o desenvolvimento dos meios de transporte e das redes de comunicação.

Essas inovações técnicas e as conseqüentes transformações no espaço geográfico tiveram início com a

A) informática.

B) globalização.

C) atividade industrial.

D) atividade comercial.

QUESTÃO  07

Leia o texto abaixo.

Existem actualmente 37 milhões de pessoas abaixo do limiar da pobreza [...], e 50
milhões que embora estejam acima deste limiar estão economicamente muito aquém da
classe média. [...] Os níveis de pobreza vêm aumentando desde 2000, [...]. Em 2004, o percentil
[...] mais rico detinha 34,3% da riqueza nacional, mais que a riqueza dos 90% mais baixos
(apenas 28,7%). A desigualdade econômica vem-se agravando desde 1973, [...] através de
uma política financeira de altas taxas de juro; uma política laboral de flexibilização, baixos
salários e redução ou eliminação de benefícios sociais; uma política econômica de desregulação
dos mercados; e uma política fiscal de cortes dos impostos sobre o rendimento de capital e de
propriedade. [...] a perda de poder de compra e assistência social dos trabalhadores, aliada a
um sistema de crédito predador, aplicando taxas de juro anuais de 25% ou mais a pessoas de
baixo rendimento, tem resultado num crescente endividamento. [...] A recente crise do mercado
imobiliário é apenas a face mais visível do fracasso de um sistema financeiro desregulado,
sustentado pelo progressivo aprisionamento de mais devedores ...

... o decréscimo da receita fiscal, em grande parte em benefício das corporações e
camadas mais ricas da população, e um orçamento militar que não pára de crescer, originou
um défice orçamental que todos os anos tem atingido novos máximos.

http://omilitante.pcp.pt/ André Levy 01-mar-2008.

A partir das informações contidas no texto, marque a alternativa que completa corretamente o enunciado a seguir.

As informações do texto referem-se

A) à atual crise econômica, financeira e social enfrentada pela sociedade brasileira.

B) à China, que apesar de um aparente desenvolvimento econômico enfrenta internamente uma de suas piores crises.

C) aos EUA que estão sendo conduzidos a uma das mais profundas crises econômica, financeira e social desde a
Grande Depressão.

D) à Rússia, que desde o final da Guerra Fria, “aprofunda-se” em uma grande crise econômica, financeira e social,
apesar de se manter entre os países pertencentes ao G8.
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QUESTÃO  08

A respeito do processo de industrialização dos países subdesenvolvidos, pode-se afirmar que

A) a Coréia do Sul é um exemplo de país que teve, entre os fatores responsáveis pelo seu desenvolvimento industrial,
uma considerável melhoria no sistema escolar, e, conseqüentemente, na qualificação da mão-de-obra.

B) todos os países subdesenvolvidos industrializaram-se nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial.

C) os países do antigo Terceiro Mundo desenvolveram, primeiramente, as indústrias pesadas ou de bens de produção.

D) atualmente, os únicos países pertencentes ao chamado mundo subdesenvolvido que podem ser considerados
industrializados são Argentina, México e Brasil.

QUESTÃO  09

Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos (...) O bicho
não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem.

Do poema ‘’O bicho’’, que Manuel Bandeira escreveu em 1956 - Obras Poéticas. In
MENDES, Juscelino V. A Fome. Página de Juscelino Vieira Mendes, seção “Poesia &
Teatro”. Sítio http://planeta.terra.com.br/arte/juscelinomendes/, Internet, Campinas, 2003.

O fragmento acima retirado do poema “O bicho”, apesar de escrito em 1956, mostra-se atual, pois está diretamente
relacionado ao problema da fome.

Sobre esse problema, pode-se afirmar que

I - a fome é causada, dentre outros motivos: pela deficiente planificação agrícola; pela injusta e antidemocrática
estrutura fundiária; pela influência das transnacionais de alimentos na produção agropecuária; pelo contraste na
concentração da renda e pelos hábitos alimentares das populações dos países subdesenvolvidos.

II - sendo a fome no Brasil um problema epidêmico, sua natureza é política e econômica, ou seja, não provém de
calamidades ou de um regime de escassez, mas da falta de recursos da população mais pobre para comprar
alimentos.

III - a modernização agrícola aumenta a cada dia a demanda de alimentos do planeta, sendo essa demanda, portanto,
a solução para as regiões brasileiras que sofrem com o problema da fome.

Marque a alternativa que apresenta apenas informações corretas.

A) I e II

B) I e III

C) I, II e III

D) II e III
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QUESTÃO  10

Considere o mapa abaixo.

VESENTINI, J.W. Sociedade e espaço: Geografia geral do
Brasil. São Paulo: Ática, 2000. p. 99. (Adaptado)

Marque a alternativa INCORRETA.

A) A droga transformou-se em uma questão de poder tão importante que hoje ameaça a soberania de alguns Estados,
como a Colômbia, por exemplo.

B) As organizações criminosas internacionalizam-se como as firmas multinacionais, estabelecendo uma rede mundial
com seus principais centros de poder localizados, exclusivamente, nos países do Sul subdesenvolvido.

C) A globalização torna o mundo mais integrado e ao mesmo tempo acentua as desigualdades sociais, facilitando,
assim, o recrutamento de trabalhadores ou traficantes em qualquer parte do planeta, seja nos países do Norte
(desenvolvidos), seja nos países do Sul (subdesenvolvidos).

D) As cidades brasileiras, que aparecem no mapa como importantes pontos da rede internacional do crime, são duas
metrópoles globais.

DROGAS E PIRATARIA: O PODER DOS TERRITÓRIOS FORA-DA-LEI
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HISTÓRIA

QUESTÃO  11

A prática de dividir os índios – repartimiento – para que trabalhassem para os espanhóis, iniciada por Colombo, foi
regulamentada pela Espanha com a instituição da encomienda.

Sobre a encomienda e as relações de trabalho que se desenvolveram nessa Instituição, é correto afirmar que

I - a encomienda consistia na entrega de um grupo de índios a um espanhol para que, por meio desse espanhol, os
índios fossem evangelizados, protegidos, civilizados e, além disso, pagassem o tributo que deviam ao Rei.

II - a principal forma de trabalho indígena na encomienda foi a servidão pessoal (servidumbre personale), que consistia
na prestação de serviços pessoais ao encomendero em troca do tributo, portanto, sem pagamento de salário.

III - ser proprietário de terras era condição para receber índios em encomienda, o que permitiu a formação dos
grandes senhorios na América colonial.

IV - enquanto a servidão pessoal (servidumbre personale) preservava as comunidades e a cultura indígena, o sistema
da mita, que era o trabalho compulsório e temporário, realizado num sistema de rodízio por indivíduos isolados,
destruiu os vínculos sociais dessas comunidades.

Marque a alternativa que apresenta somente informações corretas.

A) III e IV

B) I e II

C) I e IV

D) II e III
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QUESTÃO  12

O trecho abaixo é a tradução de um fragmento de diálogo entre Demetrio e Luis Cervantes, personagens da obra
literária Los de Abajo, de Mariano Azuela, que tem a Revolução Mexicana como tema.

Demetrio - Olha, antes da revolução tinha eu até minha terra pronta para semear e, se
não houvesse o choque com don Mônico, o cacique de Moyahua, a estas horas andaria eu
com muita pressa, preparando a terra para o plantio [...] Tinha minha casa, minhas vacas [...],
ou seja, nada me faltava.

Luis Cervantes - [...] se acaba a revolução, acabou tudo. Lástima de tanta vida segada,
de tantas viúvas e órfãos, de tanto sangue vertido! Tudo, para quê? Para que uns quantos
velhacos se enriqueçam e tudo fique igual ou pior que antes. Você é desprendido, e disse: ‘Eu
não ambiciono mais que voltar a minha terra.’ [...] Enquanto você anda por aqui por don
Mônico, o cacique, você se levantou contra o caciquismo que assola toda a nação. [...] Não
lutamos [...] senão contra a tirania mesma. Isso é o que se chama lutar por princípios, ter
ideais. Por eles lutam Villa, Natera, Carranza; por isto nós estamos lutando.

AZUELA, Mariano. Los de Abajo. Edición crítica de Jorge Ruffinelli
(Coord.). Espanha: ALLCA XX / Brasil: Scipione Cultural, 1997. p. 42-43.

Sobre a Revolução Mexicana, considere os trechos acima e marque a alternativa correta.

A) Com a vitória das forças camponesas, o controle exercido pelos chefes políticos locais (caciquismo) que usavam
esse poder para explorar os camponeses foi extinto, sendo instituído o voto secreto para eleição de prefeitos e
câmaras municipais.

B) Os princípios e ideais mencionados por Luis Cervantes referem-se às idéias socialistas que Emiliano Zapata e
Pancho Villa tentavam implantar no México, reproduzindo uma aliança operário-camponesa inspirada no marxismo.

C) Sob as lideranças de Emiliano Zapata, no sul, e Pancho Villa, no norte, a luta camponesa foi, paulatinamente,
constituindo um movimento revolucionário de cunho popular, que reivindicava a reforma agrária e o fim do latifúndio,
do caciquismo e da servidão a que eram submetidos os camponeses.

D) A Revolução Mexicana foi um conjunto de movimentos revolucionários populares e burgueses, unificados sob uma
direção comum. Essa direção conduziu a luta contra as oligarquias e o imperialismo norte-americano após a queda
de Porfírio Díaz.
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QUESTÃO  13

As informações abaixo, fazem menção aos conflitos armados que se desenvolvem na Colômbia. Leia-as.

I - O conflito armado vivido pela Colômbia tem origem na década de 1970, quando focos guerrilheiros organizados
por Che Guevara iniciaram a luta contra a ditadura militar, objetivando a tomada do poder e a revolução continental
na América Latina.

II - O conflito armado colombiano envolve inúmeros grupos guerrilheiros com orientações ideológicas diversas. Os
mais importantes são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), o Exército de Libertação Nacional
(ELN) e o Exército Popular de Libertação (EPL).

III - Um dos resultados do conflito armado é o êxodo de populações civis, obrigadas a abandonarem seus locais de
origem e a migrarem para fugirem das ameaças que sofrem. Estima-se que há milhões de refugiados internos
na Colômbia, além de centenas de milhares vivendo em países vizinhos.

IV - Entre as iniciativas que visam à resolução do conflito pela via pacífica destaca-se o chamado “Plano Colômbia”,
organizado e financiado pelos Estados Unidos. O objetivo desse plano é o oferecimento de garantias para que a
guerrilha abandone as armas e participe das disputas eleitorais, lançando livremente seus candidatos aos cargos
eletivos.

Marque a alternativa que apresenta apenas informações corretas.

A) II e III

B) I e IV

C) II e IV

D) III e IV
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QUESTÃO  14

Durante a primeira metade do século XX, a chamada questão social tornar-se-ia algo
que não mais se poderia resolver com um Estado policialesco a proteger os bens dos
meritocratas e com o suposto efeito auto-regulativo do mercado na distribuição de bens. O
Estado tornar-se-ia um agente social a interferir no mercado a partir de leis sociais, que
protegiam o trabalhador dos efeitos avassaladores da concorrência econômica, atenuando a
exclusão social e os potenciais abalos à ordem estabelecida. [...] Este modelo entraria em
crise entre as décadas de 1970 e 1990, reacendendo os apelativos do mercado como elemento
de progresso social e agora encarando o “paternalismo de Estado” como um entrave à livre
expressão das iniciativas econômicas individuais que pesou injustamente por décadas sobre
as elites empresariais.

VIANNA, A. M. In  Dicionário do pensamento crítico da direita. Rio de Janeiro:
Mauad, 2000. p. 283.   (Citado no livro didático Rumos da História, de Antônio
Paulo Resende e Maria Thereza Didier)

Considerando o texto acima e a configuração das políticas sociais brasileiras, marque a alternativa INCORRETA.

A) Em nome dos ideais de soberania do mercado como elemento de progresso social, o modelo político-econômico
difundido em vários países, a partir de 1970, combate a intervenção do Estado enquanto agente que interfere, com
leis de cunho social, na livre organização do mercado.

B) Programas sociais do governo federal, como “Bolsa família”, embora possam atenuar a pobreza e influenciar nas
disputas eleitorais, não têm sido suficientes para reconfigurar o padrão desigual de distribuição de renda no Brasil.
Há uma polarização social muito grande no país.

C) Durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), sob o argumento da atração de dólares, que reduziria
a dívida do país e salvaria o real, houve um maciço processo de privatizações (energia, transportes, infra-estrutura,
telefonia). Milhares de empregos foram extintos no setor produtivo estatal e houve, ainda, um progressivo
encarecimento de tarifas de serviços públicos.

D) Entre 1930 e 1980 houve um significativo crescimento industrial, sem endividamento externo, o que provocou a
diminuição das desigualdades sociais e a construção de políticas assistencialistas cada vez mais voltadas à reforma
agrária e à melhoria dos serviços públicos.

10
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QUESTÃO  15

Sobre a economia e a sociedade que se estabeleceu em Minas Gerais, no século XVIII, pode-se afirmar que:

I - as atividades mineradoras proporcionaram significativas transformações na economia e na sociedade colonial
brasileira; estimularam o comércio interno colonial, abastecido por um sistema de transportes terrestres feito
com tropas de mulas; desenvolveram a urbanização da região das minas, com a fundação de inúmeras vilas e
cidades.

II - contrastando com a região açucareira do Nordeste, que utilizava mão-de-obra escrava, em Minas Gerais o
trabalho de exploração de ouro e diamantes era realizado por homens livres e escravos alforriados, o que
justifica o caráter democrático e igualitário da sociedade dessa região.

III - se a arquitetura e a escultura são as faces mais visíveis da chamada arte barroca mineira, a música sacra
também teve grande destaque nesse período. Muitos músicos e compositores, ligados às irmandades e às
ordens religiosas, chegaram a alcançar posição social destacada.

IV - a descoberta e a exploração do ouro e diamantes não chegou a alterar a situação colonial do Brasil. O centro
econômico da colônia continuou sendo as capitanias do Nordeste e a administração metropolitana permaneceu
nas mãos do Vice-Rei.

Marque a alternativa que apresenta apenas informações corretas.

A) III e IV

B) II e IV

C) I e III

D) I e II
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QUESTÃO  16

Foi no governo Kubitschek que se consagrou, definitivamente, o vocábulo
“desenvolvimentismo”, como já salientou o escritor Antônio Callado. Antes de JK falava-se em
“fomento” e em “fomentar o desenvolvimento”. Juscelino teria sido o inventor da palavra, cuja
mística ficou, na história contemporânea, inarredavelmente vinculada ao seu nome. Até hoje,
qualquer sinal de modernidade ou de “espírito realizador” — associado a um certo otimismo e
às virtudes de conciliação política – costuma ser identificado como traço de um “juscelinismo”
redivivo.

BENEVIDES, M. V. O Governo Kubitschek: A esperança como
fator de desenvolvimento. In GOMES, Ângela de Castro. (Org.) O
Brasil de JK. 2ª ed. RJ. Ed. FGV, 2002. p. 22.

Considere o texto apresentado, o período do governo Kubitschek e marque a alternativa correta.

A) Nos cinco anos de governo Kubitschek, que promoveu enormes mudanças na economia e na sociedade brasileiras,
a formulação de políticas econômicas foi intensa e contou com capitais vindos do exterior. Esse recurso ao capital
externo foi um dos elementos que diferenciaram a política econômica de Juscelino da política “nacionalista”
implementada no governo de Getúlio Vargas.

B) O populismo do governo Kubitschek diferenciou-se dos populismos de Vargas e de Jânio Quadros ao promover,
em conjunto com a UDN, um “contragolpe preventivo” contra seus opositores, restringindo a liberdade de imprensa
e de partidos políticos oposicionistas, entre eles o PCB.

C) A política “desenvolvimentista” do governo Kubitschek voltou-se para o fortalecimento da indústria rural de produtos
primários, investiu recursos públicos no campo, incentivou o agro-negócio com financiamentos subsidiados para
pequenos e grandes produtores e recriou, dessa forma, a idéia da “eterna vocação agrícola” brasileira.

D) O “desenvolvimentismo” de Kubitschek, ao privilegiar capitais e indústrias estrangeiras, provocou a desnacionalização
da economia e impediu, com isso, a criação de uma “burguesia nacional”.

12
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QUESTÃO  17

Leia o texto a seguir.

“Ouviram do Ipiranga, às margens plácidas/de um povo heróico o brado retumbante”.
Nunca, antes, em sua história de 430 anos completados ontem, São Paulo viu algo igual —
centenas de milhares de pessoas transbordando da praça da Sé, para todos os lados, horas
debaixo de chuva, num grito uníssono: “ELEIÇÕES DIRETAS PARA PRESIDENTE.”

FOLHA DE SÃO PAULO, 20 textos que fizeram história. 1ª ed. SP.
Publicação da Empresa Folha da Manhã S/A. 1991. p. 140.

A respeito dos acontecimentos políticos que marcaram os cinco primeiros anos da década de 1980 no Brasil,
pode-se afirmar que

I - a mobilização popular na campanha pelas eleições diretas para presidente e em defesa da emenda constitucional
das “Diretas-Já” (emenda “Dante de Oliveira”), apesar de levar às ruas e praças do país milhões de pessoas na
luta contra a ditadura militar, foi derrotada pelo Congresso Nacional.

II - as manifestações pelas “Diretas Já”, ocorridas em diferentes praças públicas do Brasil, conseguiram aglutinar
forças políticas diversas em um só partido político, chamado de “Aliança Nacional”. O mais significativo encontro
entre personalidades políticas dessa “Aliança” ocorreu no comício da Praça da Sé, em São Paulo, onde Paulo
Maluf (ex-PDS) e Ulisses Guimarães (ex-MDB) prometeram governar conjuntamente o país, caso a emenda
“Dante de Oliveira” fosse aprovada.

III - mesmo com a derrota da emenda “Dante de Oliveira”, o grupo político da “Aliança Democrática” − que mais se
identificou com o movimento das “Diretas Já” − conseguiu eleger Tancredo Neves para presidente, por meio do
“Colégio Eleitoral”, em eleição indireta.

IV - a derrota da emenda “Dante de Oliveira” marcou um retrocesso para a democracia no Brasil, uma vez que a
exposição pública de líderes, que estavam na ilegalidade, tais como Fernando Henrique Cardoso e Lula, facilitou
a repressão por parte dos militares e fez aumentar o número de prisões políticas no período.

Marque a alternativa que apresenta apenas informações corretas.

A) II e III

B) I, III e IV

C) II e IV

D) I e III

QUESTÃO  18

Leia o trecho a seguir.

O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são
deuses e participam de alguma maneira da independência divina.

O rei vê de mais longe e de mais alto: deve acreditar-se que ele vê melhor, e que deve
obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição.

 BOSSUET, Jaques-Bénigne. Bispo de Meaux, 1627-1704. Política tirada
da Sagrada Escritura. In FREITAS, G. de. 900 textos e documentos de
História. Lisboa: Plátano Editorial, s/d. p. 201.

Considerando os princípios que legitimavam o regime monárquico absolutista, é correto afirmar que, segundo
Bossuet

A) a autoridade do rei é sagrada, pois ele age como ministro de Deus na terra.

B) a soberania real deve ter limites, pois ela pode provocar sedições.

C) todo o Estado está concentrado na pessoa do rei, que deve se manter neutro diante dos conflitos sociais.

D) as leis e os indivíduos são soberanos em relação ao rei e ao Estado.
13
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QUESTÃO  19

Rhodes_and_Africa_from_Cairo_to_Cape_Town.jpg  (317 × 449
pixel, tamanho do arquivo: 56 KB, tipo MIME: image/jpeg.
Disponível em: www.pt.wikipédia.org

A caricatura acima mostra o negociante inglês, Cecil Rhodes (1853-1902), sobre o mapa do continente africano. A
respeito dessa imagem e da expansão imperialista, no século XIX, marque a alternativa INCORRETA.

A) A figura simboliza o domínio inglês sobre o continente africano. Esse domínio baseou-se na política protecionista e
manufatureira, aliada ao estímulo para a construção naval e para a aplicação de uma legislação tarifária (colbertismo).

B) A Inglaterra realizou o domínio vertical do continente, desde o Mar Mediterrâneo até o antigo Cabo da Boa Esperança.
Um dos principais argumentos da expansão, sugerida na caricatura acima, é que o europeu possuía a “missão
civilizadora” perante os “povos inferiores”.

C) Na África do Sul, após a descoberta de diamante e ouro na região de Johanesburgo, as lutas de colonos ingleses
com os holandeses se acirraram, o que provocou a Guerra dos Bôers.

D) A expansão imperialista aprofundou o processo de “ocidentalização” do mundo, iniciado desde as primeiras expansões
ultramarinas, no século XV. Esse não foi um fenômeno restrito às esferas econômicas e políticas, mas também um
fenômeno cultural, que significou a conquista do globo pelas imagens, idéias e aspirações de elites das metrópoles
ocidentais.

14
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QUESTÃO  20

Leia, a seguir, alguns dos trechos do discurso de George W. Bush sobre o início da Guerra no Iraque, na madrugada
do dia 20 de março de 2003.

Meus companheiros cidadãos, neste momento as forças norte-americanas e de coalizão
estão no estágio inicial da operação militar para desarmar o Iraque, libertar sua população e
defender o mundo de um grave perigo.

[...]
Nós entramos no Iraque com respeito a seus cidadãos, sua grande civilização e às

crenças religiosas que praticam. Não temos ambições no Iraque, a não ser remover uma
ameaça e restaurar o controle do poder a seu próprio povo.

[...]
Que Deus abençoe nosso país e todos que o defendem.

Folha Online, 20/03/2003 - 01h18 www1.folha.uol.com.br.Trad. de Luciana
Coelho e Cristina Amorim.

A respeito da Guerra no Iraque e, considerando os trechos acima, pode-se afirmar que

I - é um conflito que teve “como estopim” os ataques aéreos ao território americano no dia 11 de setembro de 2001.
Desde então, o presidente norte americano George W. Bush investiu na liderança da luta contra o que se resume
no termo “terrorismo”, quer seja no plano interno quer seja no plano externo.

II - a invasão do Iraque, pelos Estados Unidos e seus aliados, não pode ser explicada apenas pela necessidade de
“desarmar o Iraque, libertar sua população e defender o mundo de um grave perigo”, como afirma o trecho
acima. Deve-se considerar, também, os interesses norte-americanos no acesso e controle dos recursos petrolíferos
iraquianos.

III - o poderio norte-americano é calcado unicamente em ideais humanitários e na forte capacidade militar que os
EUA têm para resolver conflitos em outros países, com uma experiência acumulada desde a Guerra Fria, quando
iniciaram suas intervenções internacionais.

IV - mesmo agindo sob mandato da ONU, a decisão dos Estados Unidos de invadirem o Iraque foi condenada pelos
países europeus, como a Inglaterra, Itália, França e Alemanha, tradicionais aliados de Saddam Hussein, que
temiam o alastramento do conflito para todo o Oriente Médio.

Marque a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas.

A) III e IV

B) I e II

C) I e III

D) II e IV
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LÍNGUA ESTRANGEIRA: Inglês

Texto 1

Do you suffer from “ringxiety”?
by Josh Clark

Your cell phone rings. You go to answer it, but there’s no one there. Curiously, there’s no missed call, either. You
realize after a moment that you mistook a bird chirping for your cell phone’s ring. What’s weird is that this isn’t the
first time this has happened to you. You’re probably not insane — instead,
you are suffering from what’s come to be called ringxiety.

It’s not surprising that in the increasingly wireless and connected world,
humanity would begin to suffer techno-neuroses. Electronic gadgets have
become a part of the everyday lives of people worldwide. Ringxiety is among
the first of these new neuroses to emerge, along with Internet addiction and
the “crackberry” phenomenon — a person’s compulsive urge to use and
check his BlackBerry wireless device. While crackberry addiction is a
compulsive behavior, ringxiety may be a result of that and similar
compulsions.

Some researchers think that ringxiety stems from a constant state of
readiness that could develop in cell phone users. Before the advent of
wireless phones, no one expected a call while driving in the car, shopping
at the grocery store or dancing at a nightclub. With cell phones, though,
there’s a potential for a call to come through at any moment. Because of this, it’s possible that our brains are
conditioned to expect a call constantly, and when a person hears a tone that reminds him of his cell phone ringing,
he will believe that’s the case. Others believe that ringxiety — or in this case, phantom ringing — simply stems from
confusion due to the frequency of most stock cell phone ringtones and the location of our ears.

Those who opt to set the phone to “vibrate” rather than “ring” aren’t off the hook either. Even stranger than
phantom ringing is the phantom vibration phenomenon. This is also a part of the ringxiety that David Laramie
studied, although fewer ideas about its origins have been suggested. It’s similar to phantom ringing, but phantom
vibration is a physical rather than an auditory hallucination. It’s also similar to another, well-documented phenomenon
called phantom limb syndrome. In this medically recognized condition, amputees — people who’ve had limbs
removed — report feeling pain in limbs that are no longer attached to their bodies. Is it possible that people have
become as attached to their cell phones as they are to their own arms and legs?

Slightly adapted from http://communication.howstuffworks.com/ringxiety.htm
March 2008.
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QUESTÃO 21

Com base no Texto 1, pode-se concluir que a palavra ringxiety é um neologismo resultante da combinação de

A) ringer e antianxiety.

B) ringing tone e society.

C) ring e contrariety.

D) anxiety e ring.

Our increasing reliance on personal technology has led to

techno-neuroses like ringxiety and “crackberry” addiction.



Processo Seletivo/UNIFAL - julho 2008  -  1ª Prova ComumTIPO 1

QUESTÃO  22

Segundo o Texto 1, há indícios de que uma pessoa esteja sofrendo de ringxiety quando

A) ela deseja ter um celular mais moderno e não tem recursos para adquiri-lo.

B) ela costuma confundir o som de um pássaro com o toque de seu celular.

C) ela demonstra ansiedade sempre que tem de atender ao telefone celular.

D) o telefone celular toca e não é possível identificar a origem da chamada.

QUESTÃO  23

De acordo com o Texto 1, indique a alternativa que completa corretamente o enunciado.

Crackberry phenomenon can best be defined as

A) a compulsive behavior some people feel to use and check their BlackBerry.

B) the ability some people have to invade computers, such as crackers and hackers.

C) a symptom of a techno-neurosis that indicates a person suffers from ringxiety.

D) a positive and desirable behavior in the increasingly wireless and connected world.

QUESTÃO  24

Marque a alternativa que contém somente substantivo(s) e verbo(s) utilizados no texto em contextos que expressam
as noções de “origem, fonte, ou surgimento”.

A) Stem – origins – emerge

B) Origins – gadgets – advent

C) Emerge – origins – weird

D) Chirping – stem – origins
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QUESTÃO  25

No último parágrafo do Texto 1, o autor apresenta uma analogia entre phantom vibration e phantom limb syndrome
para insinuar que

A) são fenômenos médicos relacionados a alucinações muito distintas entre si.

B) ambos os fenômenos comparados são condições médicas recentes.

C) esses dois fenômenos são síndromes que somente ocorrem em pessoas amputadas.

D) o celular parece ter se tornado uma extensão virtual do nosso próprio corpo.

QUESTÃO  26

De acordo com o Texto 1, quais das alternativas abaixo completam corretamente o enunciado a seguir?

According to the text, it is appropriate to say that techno-neuroses are most probably identified in people

I - who show ringxiety behavior.

II - who are addicted to the Internet.

III - while they are driving, shopping or dancing.

IV - only when they are using their cell phones.

Marque a alternativa que contém somente afirmativas corretas.

A) I e IV

B) II e III

C) II, III e IV

D) I e II

QUESTÃO  27

Segundo o Texto 1, quais das alternativas a seguir completam corretamente o enunciado abaixo?

Some researchers, concerning the possible origins of ringxiety, believe that

I - it is caused by insane behavior or some kind of mental disorder common in people with techno-neuroses.

II - it may result from confusion in the sound frequency of ringtones and the location of our ears.

III - it is an anxiety syndrome which reflects the high level of competition existing in our capitalist society.

IV - our brains have become conditioned to expect cell phone calls constantly in this wireless society.

Marque a alternativa que contém somente afirmativas corretas.

A) II e IV

B) I e III

C) III e IV

D) I e II
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Texto 2

Ancient Roman Glue Sticks Around

Rossella Lorenzi, Discovery News

Roman warriors repaired their battle accessories with a superglue that is still sticking around after 2,000 years,
according to new findings on display at the Rheinischen Landes Museum in
Germany. The exhibition “Behind the Silver Mask” presents evidence that the
ancient adhesive was used to mount silver laurel leaves on legionnaires’ battle
helmets.

“It’s a sensational find and a complete stroke of luck that we were still able
to find traces of the substance after 2,000 years,” Frank Willer, the museum’s
chief restorer, told Discovery News. Willer was amazed to discover that despite
such a long exposure to water, time and air, the superglue did not lose its bonding
properties. He said that other Roman battle accessories kept by the museum
have traces of silver decorations which most likely had been glued to the iron
with the same adhesive and technique. Unfortunately, the objects are too deteriorated to find traces of the superglue.
However, the helmet unearthed in 1986 near Xanten featured enough material to determine how the adhesive was
made.

Slightly adapted from http://dsc.discovery.com/news/2007/
12/14/romans-glue-helmet.html in January, 2008.
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QUESTÃO  28

Pode-se afirmar que o elmo mencionado no Texto 2

A) é o único acessório bélico romano mantido pelo museu alemão.

B) ainda apresenta traços de um tipo de cola muito antiga e resistente.

C) foi encontrado em 1986, em decorrência de um golpe de sorte.

D) é uma máscara bélica composta de ferro e prata, decorada com ouro.

QUESTÃO  29

Com base no título e no Texto 2, pode-se afirmar que

A) os guerreiros romanos consertavam seus capacetes bélicos com goma de xantina.

B) não há material remanescente para analisar os componentes da cola usada.

C) apesar da exposição ao tempo, a cola ainda mantém suas propriedades adesivas.

D) 2000 anos atrás os romanos não dominavam a técnica da cola em metais.

Glued with care (helmet from the 1st century B.C.)
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QUESTÃO  30

Em inglês, palavras terminadas em “__ing(s)” podem exercer papéis gramaticais distintos, dependendo do contexto
de uso.

Marque a alternativa que contém palavras que foram utilizadas no texto com função de verbo, de substantivo e
de adjetivo, nessa mesma ordem.

A) Sticking – bonding – according

B) Findings – bonding – sticking

C) Bonding – findings – sticking

D) Sticking – findings – bonding
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LITERATURA

QUESTÃO  31

Sobre o conto “A hora e vez de Augusto Matraga”, de Guimarães Rosa, marque a afirmativa INCORRETA.

A) A valentia de Nhô Augusto sustenta-se no poder sócio-econômico. Quando suas ações impensadas o levam à
falência, seu poder desmorona, ele perde a família, a propriedade e o respeito de seus subordinados. Consciente
da determinação financeira dos fatos históricos, Guimarães Rosa não falseia essa verdade sociológica.

B) Nhô Augusto não é apenas uma personagem típica da vida rural brasileira: um coronel rico, covarde e egoísta. Nhô
Augusto é uma personagem complexa porque busca se redimir de um passado de violência e crueldade gratuitas.
O drama psicológico do protagonista é um componente fundamental da narrativa.

C) Esse conto não é apenas uma narrativa épica, com um enredo em que se multiplicam as situações dramáticas.
Trata-se de um conto de teor filosófico. A solução da narrativa não é moralista nem punitiva, mas especulativa: na
hora da morte, Nhô Augusto adere ao Bem praticando a violência do bom combate.

D) A estória narrada nesse conto é uma cópia fiel da vida cotidiana no sertão nordestino. O leitor entra em contato com
fatos na forma como eles realmente aconteceram. Esse é o propósito do regionalismo roseano, cujo narrador diz
sem ironia: “E tudo foi bem assim, porque tinha de ser, já que foi assim”.
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QUESTÃO  32

Sobre o poema abaixo, marque a alternativa INCORRETA.

Satélite

Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.

Ah, Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
__ Satélite.

Manuel Bandeira. Melhores poemas

A) O verso “Fatigado de mais-valia” – emprestado do jargão marxista – indica que Bandeira, normalmente tido como
apolítico, revela-se um poeta solidário com o homem contemporâneo que trabalha e sofre com a exploração
capitalista.

B) A imagem de uma “lua baça”, em um “céu plúmbeo” e em um “fim de tarde” vem substituir a imagem sentimentalóide
e idealizante do romantismo, em que uma lua cheia paira, sempre, num magnífico céu estrelado.

C) Com o verso “Gosto de ti assim”, Bandeira retoma um tratamento poético próprio do simbolismo brasileiro, em que
o amor manifesto “dos loucos e dos enamorados” encontra na natureza seu espaço de refúgio.

D) A lua vista como satélite da terra, “muito cosmograficamente”, mostra que a poesia de Bandeira investe na
desconstrução de simbologias convencionais ao mesmo tempo em que introduz na poética moderna novas soluções
metafóricas.
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QUESTÃO  33

Em relação à peça teatral Calabar, o elogio da traição, marque a alternativa INCORRETA.

A) No discurso que pronuncia, na abertura da peça, Frei  faz referência a um mito bíblico que explicaria a origem do
Brasil, ainda hoje presente no imaginário do povo brasileiro: “[...] e não parecia esta terra senão um retrato do
terreal paraíso.” Essa referência ao paraíso evidencia que o colonizador português, em pleno século XVII, ainda
pautava sua visão do mundo nas verdades dogmáticas vigentes na Idade Média.

B) “Vence na vida quem diz sim.” Esse verso, extraído de uma das canções da peça, explica o comportamento do
negro Henrique Dias e do índio Filipe Camarão; afinal, são as únicas personagens – além de Bárbara – que não são
mercenários, nem egoístas, nem delatores. Ao contrário, reiteram sempre sua fidelidade ao mestiço Calabar – um
dos primeiros heróis do povo brasileiro em formação.

C) Nas falas de Nassau, fica clara a diferença entre o espírito progressista dos holandeses e a inércia do colonialismo
dos portugueses. Diz o príncipe: “E se mais não me foi dado criar, é porque atrás de um homem de visão, há
sempre no mesmo reino podre dez generais e mil burocratas.” São falas como essa que permitem ao espectador
estabelecer relação entre a história colonial e a situação política na época da encenação de Calabar.

D) Na abertura da peça, a personagem Frei pronuncia um discurso ufanista, exaltando tanto a riqueza da terra brasileira
como as pessoas que ali viviam. Aqui, diz o Frei, “[...] Tudo eram delícias [...]”. O discurso do Frei contrasta com a
sessão de tortura, que se observa ao fundo da cena. A intenção dessa situação dramática é denunciar a violência
instalada na colônia pela coroa portuguesa.

QUESTÃO  34

José Saramago, autor de Ensaio sobre a cegueira, possui um estilo inconfundível de narrar, isto é, em suas obras
percebe-se um conjunto de traços formais que são peculiares ao autor, conforme se verifica no trecho seguinte.

... Quando foi que cegou, Ontem à noite, E já o trouxeram, O medo lá fora é tal que não
tarda que comecem a matar as pessoas quando perceberem que elas cegaram, Aqui já
liquidaram dez, disse uma voz de homem, Encontrei-os, respondeu o velho da venda preta
simplesmente, [...] A partir deste ponto, salvo alguns soltos comentários que não puderam ser
evitados, o relato do velho da venda preta deixará de ser seguido à letra, sendo substituído
por uma reorganização do discurso oral, orientada no sentido da valorização da informação
pelo uso de um correcto e adequado vocabulário. [...] Má para toda a gente, a situação, para
os cegos, era catastrófica, uma vez que, segundo a expressão corrente, não podiam ver
aonde iam nem onde punham os pés. Dava lástima vê-los esbarrar nos carros abandonados,
um após outro, esfolando as canelas, alguns caíam e choravam, Está aí alguém que me
ajude a levantar, mas também os havia, brutos de desespero ou por natureza, que praguejavam
e repeliam a mão benemérita que acudira a auxiliá-los, Deixe lá que a sua vez também lhe há-
de chegar, então a compassiva pessoa assustava-se, fugia, perdia-se na espessura do nevoeiro
branco, subitamente consciente do risco em que a sua bondade a tinha feito incorrer, quem
sabe se para ir cegar uns metros adiante.

Assim estão as coisas lá fora, rematou o velho da venda preta, e ainda eu não sei tudo,
só falo do que pude ver com os meus próprios olhos [...] Com os meus olhos, não, porque só
tinha um, agora nem esse, ...

Com base neste trecho de Ensaio sobre a cegueira, marque a alternativa que foge ao estilo do autor .

A) Ao lançar mão de diálogos e intervenções do narrador, fundindo-os em uma linguagem ora coloquial ora pomposa,
o autor cria um ritmo fluente, que se aproxima da oralidade, o que é característico de suas narrativas moralizantes.

B) O autor cria um narrador em terceira pessoa, onisciente, que, além de comentar os acontecimentos, também faz
ponderações sobre o ato de narrar, observando que há distinção entre o discurso espontâneo e o construído.

C) Para acompanhar o tom trágico do tema, a cegueira, o autor elege um discurso lírico-melancólico, de tonalidade
introspectiva, que despreza o traço humorístico, uma de suas marcas.

D) Ao empregar um estilo que privilegia frases longas, parágrafos infindáveis e um uso bastante peculiar dos sinais de
pontuação, o autor se distancia dos padrões narrativos comuns.
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QUESTÃO  35

Bernardo Carvalho, autor da obra Nove noites, em entrevista sobre esse romance, responde que, sob o ponto de
vista da antropologia, não tratou os índios de forma “leviana”:  “Eu só não quero ser paternalista. Quero tratar o índio de
igual para igual”. O autor lembra, ainda, que o famoso antropólogo Lévi-Strauss, por exemplo, “não tem nenhum tipo de
paternalismo”.

As alternativas seguintes trazem trechos de Nove noites. Marque a alternativa em que a situação demonstra
paternalismo.

A) “A ele, só restava observar, que em princípio era a única razão da sua presença entre os Trumai. Quando chegou
aqui, estava cansado desse papel. Mas também tinha horror da idéia de ser confundido com as culturas que
observava. [...] mas nada podia lhe causar maior repulsa do que ter que viver como os índios.”

B) “Tinham pegado o antropólogo. Ele estava coberto de penas, e os índios o carregavam nos ombros até o riacho
para um batismo matinal. Era estranho que o estivessem batizando, já que ele fora batizado anos antes. Demorei
a entender que ele provavelmente assumira o lugar que reservaram a mim, só para não decepcioná-los.”

C) “Não sou antropólogo e não tenho uma boa alma. Fiquei cheio. A partir de um dado momento, decidi que não
responderia mais aos recados que me deixavam, pedindo que eu ligasse sem falta na noite seguinte. [...] me
ameaçava a idéia de que de uma hora para outra pudessem bater à minha porta.”

D) “Os adultos são irrefreáveis em seus pedidos. Não gosto deles. Não há nenhuma cerimônia em relação ao contato
físico e, assim, passo por desagradável ao evitar ser acariciado. Não gosto de ser besuntado com pintura corporal.”

QUESTÃO  36

A questão dos gêneros literários, com o passar do tempo, passou a ser uma questão estéril. Sabe-se que: os
gêneros em estado puro não existem; muitas produções são inclassificáveis; as rígidas fronteiras clássicas se renderam
a um deslizamento de formas e tendem a acompanhar a liberdade criativa da linguagem literária, ávida pela surpresa e
pela novidade.

Considerando essas informações, é correto afirmar que

A) quando José Paulo Paes coloca em seu livro Prosas seguidas de odes mínimas a epígrafe “À memória de Fernando
Góes, que um dia chamou de Poesias um livro seu de crônicas”, Paes já alerta para a possibilidade de que, em seu
livro, “prosas” e “odes” não obedecerão, necessariamente, ao sentido estrito do gênero que indicam.

B) os haicai de Paulo Leminski seguem a estrutura do haicai japonês, pois obedecem ao esquema métrico desse
gênero, (que é de três versos de 5, 7 e 5 sílabas), como se pode contar nesse haicai: “longo o caminho até o céu/
essa minha alma vagabunda/ com gosto de quarto de hotel”.

C) a poesia de Manuel Bandeira, ao incorporar a temática e a linguagem cotidianas, abre-se para a prosa, como
nesses versos: “A rua da união onde eu brincava de chicote-queimado e partia as vidraças da casa de dona Aninha
Viegas/Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz”. Esses versos, assim tão prosaicos,
deixaram de ser poesia.

D) a obra de José Saramago, Ensaio sobre a cegueira, pertence ao gênero didático-científico, uma vez que seu autor
se propõe investigar e provar, por meio do ensaio, as causas e as conseqüências de uma doença rara e coletiva na
sociedade moderna.
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QUESTÃO  37

Leia atentamente o texto.

          À televisão

Teu boletim meteorológico
Me diz aqui e agora
Se chove ou se faz sol.
Para que ir lá fora?

A comida suculenta
Que pões à minha frente
Como-a toda com os olhos.
Aposentei os dentes.

Nos dramalhões que encenas
Há tamanho poder
De vida que eu próprio
Nem me canso em viver.

Guerra, sexo, esporte
__me dás tudo, tudo.
Vou pregar minha porta:
Já não preciso do mundo.

                  José Paulo Paes. Prosas seguidas de odes mínimas.

Em relação ao poema acima transcrito, marque a alternativa correta.

A) O poema, composto de quatro estrofes, cada uma com quatro versos breves e sintéticos, revela uma preocupação
com a estrutura formal do texto, o que o aproxima da estética simbolista.

B) O eu lírico, atento às mudanças do mundo moderno, manifesta-se feliz diante do universo econômico do consumismo,
pois a televisão é o único veículo de comunicação capaz de preencher as necessidades humanas.

C) Os dramalhões televisivos citados no poema são utilizados na recuperação de indivíduos que já perderam o sentido
da vida e que necessitam de estímulos  para preencher as lacunas emocionais existentes.

D) O poema trata da presença da tecnologia na vida do homem contemporâneo. Nele, a televisão é considerada o
símbolo da solidão humana, pois impede os indivíduos de se relacionarem entre si.
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QUESTÃO  38

Considere as afirmativas a seguir, referentes ao Pré-Modernismo, e marque a alternativa correta.

A) O Pré-Modernismo é um estilo literário que aglutina poetas e prosadores do início do século XX, todos afinados
com as mesmas características estéticas e ideológicas do momento que iriam promover as renovações na literatura
do Modernismo Brasileiro.

B) A literatura regionalista no período pré-modernista interessava-se pela temática do homem brasileiro e seu cotidiano,
o que resultou na produção de obras de caráter social, como a imigração alemã, no Espírito Santo, a guerra da
república contra a população sertaneja de Os sertões e a miséria do caboclo na região decadente do Vale do
Paraíba.

C) O Pré-Modernismo é uma Escola Literária que teve início no Brasil no final do século XIX, sobretudo com o romance
regionalista romântico, que se caracterizou pela produção de um regionalismo político, cujo ápice ocorreu com
Monteiro Lobato.

D) Uma das características da literatura pré-modernista é seu caráter de denúncia da realidade brasileira. Dessa
forma, para se sentirem mais à vontade no papel de críticos, autores como Monteiro Lobato, Euclides da Cunha e
Lima Barreto empregaram em suas narrativas a estratégia do recuo temporal e espacial. Assim, esses autores se
afastaram do momento histórico que eles descreviam.

QUESTÃO  39

Considere o poema abaixo.

Mallarmé Bashô

    um salto de sapo
jamais abolirá
     o velho poço

Sobre esse poema de Paulo Leminski, é correto afirmar que

A) o humor, o trocadilho, a ênfase nos jogos fonéticos, que são alguns procedimentos característicos da poesia de
Paulo Leminski, podem ser vislumbrados no título desse poema, que sugere a transformação do nome próprio,
“Bashô”, em verbo.

B) o autor mostra que a eficiência e o sabor da poesia moderna consistem no aproveitamento de técnicas e temas que
surgiram do Simbolismo, quando passou a existir, de fato, uma poesia tecnicamente elaborada.

C) o poeta recria o famoso verso do poema de Mallarmé, “Um lance de dados jamais abolirá o acaso”, que reflete
sobre o acaso e a incerteza, reafirmando que o acaso e a sorte podem dar ao sapo um destino surpreendente.

D) ao inserir a imagem prosaica do sapo, Leminski ridiculariza tanto Mallarmé, conhecido pela poesia de experimentação
e de teor elevado, quanto Bashô, consagrado pela forma breve e delicada do haicai e por imagens que captam os
fenômenos da natureza.
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QUESTÃO  40

Todas as alternativas abaixo referem-se às narrativas que compõem a obra O monstro de Sérgio Sant’anna,
EXCETO,

A) a linguagem como construção ou a narrativa construindo a história é comum nas três narrativas, o que revela a
idéia de que o sentido absoluto, mesmo reconstituído pela narrativa, é inatingível.

B) a personagem Antenor Lott Marçal apresenta-se com um bom manejo da linguagem e das formas de expressão do
pensamento, o que pode ser explicado por sua profissão: professor de filosofia.

C) o discurso da narrativa “O monstro” inicia-se como uma peça jurídica, passando, em seguida, ao discurso jornalístico
e à reflexão filosófica requintada. A competência do discurso vai enredando o leitor que se torna cúmplice dele.

D) o recurso ao imaginário retrospectivo é uma constante nas narrativas, pois é uma tentativa de construção de
sentidos, o que configura semelhança com as narrativas realistas em que o real é captado de forma verdadeira.


