
É trabalho pioneiro. 
Prestação de serviços com tradição de confiabilidade. 
Construtivo, procura colaborar com as Bancas 
Examinadoras em sua tarefa de não  
cometer injustiças. 
Didático, mais do que um simples gabarito, auxilia o 
estudante no processo de aprendizagem, graças a 
seu formato: reprodução de cada questão, seguida 
da resolução elaborada pelos professores do Anglo. 

o 
anglo 
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INSTRUÇÃO GERAL: Para cada questão, escolher 
apenas uma alternativa de resposta.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA

Questão 1 

Leia a letra da canção Mulheres de Atenas e analise 
as afirmações que seguem.

“Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas
Vivem pros seus maridos
Orgulho e raça de Atenas

Quando amadas, se perfumam
Se banham com leite, se arrumam
Suas melenas
Quando fustigadas não choram
Se ajoelham, pedem imploram
Mais duras penas; cadenas ...”

(Chico Buarque & Augusto Boal, Mulheres de Atenas, 1976)

Nos anos 70, Chico Buarque e Augusto Boal com-
puseram a canção acima para a peça Mulheres de 
Atenas, numa clara crítica à herança patriarcal, ao 
machismo e aos preconceitos de gênero que propu-
nham papéis sociais distintos para homens e mulhe-
res na sociedade brasileira na Ditadura Civil-Militar. 
A letra aborda as práticas sociais da Grécia Antiga, 
sobre as quais se pode afirmar:

I. A participação política era um privilégio dos ho-
mens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe
atenienses, que tinham direito a fala e a voto nas
assembleias em praça pública.

II. A mulher só adquiria alguma importância pelo
casamento. Fora do ambiente doméstico, quase
tudo era proibido para a esposa legítima, como
participar da política, da cultura e da vida social.

III. A comédia Lisístrata, de Aristófanes, ilustra a
força feminina através da personagem principal,
que propõe uma greve de sexo às esposas legí-
timas como forma de forçar os homens a desis-
tirem da guerra entre as cidades-estados, que
estava enfraquecendo a Grécia frente à ameaça
de invasão dos persas.

IV. Na mitologia grega, as divindades femininas do
Olimpo apresentavam um modelo de compor-
tamento passivo e servil diante das divindades
masculinas.

RESOLUÇÃO

 As sociedades grega e romana são viris 
(masculinas), portanto a mulher na Grécia Antiga, 
submissa ao marido, não possuía direitos políticos e 
sua ação ficava praticamente restrita às atividades 
domésticas e à procriação dos filhos. Esta era 
fundamentalmente a posição que ela gozava em 
Atenas. Contudo, em outras póleis – Esparta, por 
exemplo – as mulheres possuíam um pouco mais de 
liberdade, podendo praticar atividades físicas e 
administrar os negócios na ausência do marido. Já, 
quando se examina as deusas femininas, vê-se outra 
realidade: elas são mulheres fortes e atuantes (pense 
na deusa Atena, por exemplo). Isso torna a assertiva 
IV falsa. O mesmo ocorre na comédia Lisístrata, de 
Aristófanes, onde são apresentadas as sutis e 
sofisticadas estratégias do poder feminino: buscar a 
paz, não se tornar escravo, estar-se atento aos 
grandes perigos.

LETRA D
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Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.
B) I e III.
C) III e IV.
D) I, II e III.
E) II, III e IV.

_____________________________________________

Questão 2 

As teorias políticas e religiosas, bem como a nova 
mentalidade da Europa Moderna, podem ser melhor 
compreendidas através da leitura de algumas obras 
clássicas escritas entre os séculos XIV e XVII. Con-
siderando essa premissa, relacione as obras e seus 
autores (coluna 1) à respectiva resenha (coluna 2).

Coluna 1

1. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel,

2. Decameron, de Giovanni Bocaccio,

3. A vida de Gargântua e Pantagruel, de François
Rabelais,

4. 95 Teses, de Martinho Lutero,

5. O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã,

Coluna 2

(   ) aborda o abalo causado pela Peste Negra no 
comportamento e nos valores sociais embasa-
dos na moral medieval, bem como o advento 
do humanismo na Itália da passagem da Idade 
Média para a Idade Moderna.

(   ) defende uma política desligada da moral reli-
giosa, apresentando orientações sobre como 
se conduzir nos negócios políticos internos e 
externos, com o objetivo de conquistar o poder 
e nele se manter.

(   ) faz uma crítica à filosofia escolástica medieval, à 
autoridade dos frades, ao Papado, aos reis, aos 
magistrados e à justiça, através de uma sátira 
no estilo grotesco, que dialoga com a cultura 
popular e carnavalesca da virada da Idade Média 
para a Moderna.

(   ) é um texto que critica as práticas abusivas de 
alguns clérigos que realizavam a venda de indul-
gências e os desvios morais de certos membros 
do clero da Igreja Católica.

(   ) é um livro inspirado em obras clássicas e no 
exercício da retórica que, com um texto satírico 
e sombrio, critica práticas corruptas da Igreja 
Romana.

RESOLUÇÃO 

Esta questão exige a associação entre autor, 
obra e contexto, no período de transição da 
época medieval para a modernidade europeia. 
A leitura dos autores e obras mencionados é, por 
óbvio, o melhor caminho para a boa 
resolução da questão. Alguns aspectos, no 
entanto, indicam que o reconhecimento do 
contexto permitiria ao vestibulando resolver a 
questão mesmo que não conhecesse na 
íntegra alguma das obras citadas. Assim, a correta 
ordenação das obras (1) O Príncipe, de 
Nicolau Maquiavel, e das (4) 95 teses, de 
Martinho Lutero, dois trabalhos de referência dentre 
os citados, já bastariam ao vestibulando 
para chegar à alternativa correta. O estudante 
conhecendo duas obras.  

LETRA C 
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O correto preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é

A) 1  –  3  –  5  –  4  –  2

B) 1  –  2  –  3  –  5  –  4

C) 2  –  1  –  3  –  4  –  5

D) 2  –  4  –  1  –  3  –  5

E) 5  –  1  –  2  –  3  –  4
_____________________________________________

Questão 3 

Considerando o Renascimento Comercial e Urbano 
da Europa nos séculos XII e XIII, analise as sentenças 
abaixo e preencha os parênteses com V (verdadeiro) 
ou F (falso).

(   ) A Itália, Flandres e a região da Champagne 
eram os principais eixos econômicos da Europa 
Ocidental no período.

(   ) Os habitantes das cidades que se dedicavam ao 
comércio constituíram uma nova classe social  – 
a burguesia.

(   ) A economia urbana começava a se libertar do do-
mínio das corporações de ofício e a estabelecer 
o livre comércio, provocando o fim dos privilégios
da nobreza e dos monopólios comerciais reais.

(   ) As condições de higiene das cidades medievais 
melhoraram com a implantação do urbanismo e 
de serviços de esgoto e água encanada, dificul-
tando a disseminação de epidemias.

(   ) As principais cidades comerciais queriam mos-
trar sua riqueza e importância através da cons-
trução de grandes catedrais góticas, o que se 
tornou possível pela adoção de novas técnicas 
de construção.

O correto preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é

A) V  –  F  –  V  –  F  –  F

B) V  –  F  –  F  –  V  –  V

C) V  –  V  –  F  –  F  –  V

D) F  –  V  –  F  –  V  –  F

E) F  –  V  –  V  –  V  –  F

RESOLUÇÃO

As duas primeiras sentenças, ambas verdadeiras, 
abordam temáticas clássicas do Renascimento 
Comercial e Urbano europeu, como as regiões de 
maior dinamismo econômico e o grupo social originado 
a partir desta nova situação, a burguesia. As duas 
afirmativas seguintes são falsas por antecipar eventos 
muito distantes dos séculos em questão. As 
corporações de oficio, uma espécie de ‘proteção ao 
trabalho urbano’, estavam se afirmando nesta época. 
Quanto aos serviços de esgoto e água encanada, 
praticamente inexistiam na Europa, sendo esta uma 
das razões para o avanço das epidemias no período. 
Finalmente, a última sentença, sobre arquitetura, está 
correta, pois as construções góticas apontam para uma 
demonstração de força e imponência na época 
medieval.

LETRA C
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Questão 4 

Relacione a legenda do mapa abaixo com os prin-
cipais ciclos econômicos do Brasil Colonial e do 
Império.

Fonte: http://geografalando.blogspot.com.br/2013/06/
migracoes-internas-no-brasil-os.html

(   )  Pau-brasil

(   )  Cana-de-açúcar

(   )  Pecuária

(   )  Drogas do sertão

(   )  Mineração

O correto preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é

A) 1  –  3  –  2  –  5  –  4

B) 2  –  1  –  3  –  5  –  4

C) 2  –  5  –  1  –  4  –  3

D) 5  –  3  –  4  –  2  –  1

E) 5  –  1  –  2  –  4  –  3
_____________________________________________

Questão 5 

A Campanha da Fraternidade de 2017 tem como 
tema   “Fraternidade:   biomas   brasileiros   e   defesa
da vida”, com o lema “Cultivar e guardar a criação” 
(Gn 2:15). A proposta principal é enfatizar a diver-
sidade de cada bioma e criar relações respeitosas 
com a vida e a cultura de todos os povos que neles 
habitam, à luz do Evangelho. Os biomas do Brasil 
são conjuntos de ecossistemas (vegetal e animal) 
com uma diversidade biológica própria.

1

2

3

4

5

RESOLUÇÃO

Primeiramente cabe destacar que a noção de ciclos 
econômicos está há muito tempo superada pela 
historiografia. Quanto à questão em si, o pau-brasil 
foi a primeiro produto explorado pelos portugueses 
através do extrativismo no litoral. A cana-de-açúcar 
foi cultivada no nordeste, sobretudo em Pernambuco, 
a partir de 1530, ao passo que a mineração ocorreu 
em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, a partir do 
fim do século XVII; ambas destinadas ao mercado 
externo. A pecuária era uma atividade voltada para o 
mercado interno e ocorreu tanto em áreas próximas 
os centros econômicos, como no nordeste e Minas 
Gerais, mas também em áreas mais distantes, como 
no Rio Grande do Sul. Já as drogas do sertão eram 
exploradas pelos jesuítas na região da floresta 
Amazônica.

LETRA E
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Observe o mapa dos biomas brasileiros e analise as 
afirmativas referentes a alguns deles, preenchendo 
os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso).

(   ) O bioma 1, que passa por uma grande devas-
tação, tem solo raso e relevo de planície, com 
depressões e baixos planaltos.

(   ) Os biomas 1 e 2, juntos, abrangem 100% de oito 
estados brasileiros.

(   ) O bioma 3, do qual, por conta da devastação, 
restam apenas 7% da área original, é constituído 
por planaltos e serras, com escarpas que sepa-
ram os planaltos das planícies, e também por 
morros arredondados, modelados pelo intem-
perismo e pela erosão em estrutura cristalina.

(   ) O bioma 4, cujo clima é alternadamente úmido 
e seco, apresenta solos ácidos que necessitam 
de correção para a agricultura, tendo sido de-
vastados pela atividade agropecuária.

(   ) O bioma 6 caracteriza-se por relevo em que 
predominam as baixas altitudes, com colinas 
ou ondulações cristalinas, o que favorece as 
atividades agropecuárias.

O correto preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é

A) V  –  V  –  F  –  F  –  F

B) V  –  V  –  V  –  F  –  F

C) V  –  F  –  F  –  V  –  F

D) F  –  F  –  F  –  V  –  V

E) F  –  F  –  V  –  V  –  V

1

2

3

6

5

4

RESOLUÇÃO

  A primeira afirmativa, que se refere ao 
bioma amazônico, afirma que os solos desse 
bioma são rasos, o que não confere com a 
realidade, uma vez que a intensa pluviosidade 
e a infiltração intemperizam o solo, 
aprofundando-o. A segunda afirmativa, aponta 
como correto que os biomas amazônico e mata 
atlântica abrangem, juntos, 100% de oito estados 
brasileiro, e nós contamos 9 estados: Amapá, 
Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará e Acre 
(Amazônico) e Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa 
Catarina (Mata Atlântica). Logo, julgamos estar errado 
o gabarito (letra A) que aponta essas afirmativas 
como verdadeiras.

LETRA A (Gabarito Oficial) Sem Resposta 
(Gabarito Anglo)
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Questão 6 

A pecuária brasileira, que por muito tempo foi pre-
dominantemente extensiva, vem passando por mu-
danças. Tem-se tornado cada vez mais frequente a 
seleção de raças bovinas, a alimentação em pastos 
cultivados, a vacinação sistemática, etc. Graças a 
essas melhorias, o mercado mundial tem absorvido 
um volume grande de carne bovina nacional. No úl-
timo mês de março, porém, alguns frigoríficos foram 
interditados, comprometendo as exportações dessa 
produção para alguns de seus parceiros. Sobre esse 
acontecimento, é correto afirmar que

I. o Chile e o Paraguai chegaram a cancelar a
importação de carne.

II. a China e a União Europeia fizeram restrições
para a compra de carne nacional.

III. o Uruguai e a Bolívia cancelaram suas importa-
ções com o Brasil.

IV. Hong Kong e Coreia do Sul intensificaram a fis-
calização nas importações.

Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e IV.

C) II e III.

D) II e IV.

E) I, III e IV.
_____________________________________________

Questão 7 

Leia o excerto de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, 
e o comentário que segue:

“Na planície avermelhada os juazeiros alargavam 
duas manchas verdes. Os infelizes tinham cami-
nhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. 
Ordinariamente andavam pouco, mas, como haviam 
repousado bastante na areia do rio seco, a viagem 
progredira bem três léguas. Fazia horas que procura-
vam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu 
longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. 
(...) Miudinhos, perdidos no deserto queimado, os 
fugitivos agarraram-se, somaram as suas desgraças 
e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto 
do coração de Sinhá Vitória, um abraço cansado 
aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à 
fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo 
de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder 
a esperança que os alentava”. (RAMOS, Graciliano. 
Vidas Secas. 1. Ed. 1938).

RESOLUÇÃO

   É verdade que a pecuária brasileira, principalmente a 
bovina, tem se especializado com ajuda do capital 
tecnológico e financeiro das grandes corporações 
alimentícias, que tem, através desses grandes 
conglomerados, aumentado em muito a exportação das 
carnes brasileiras para o mundo como um todo. A 
questão faz referência aos eventos relacionados com a 
corrupção existente entre agentes fiscalizadores do 
Estado e os empresários responsáveis por maximizar os 
lucros através de práticas desonestas. Países onde as 
regras sanitárias são bastantes importantes e a relação 
comercial prima pela clareza dessas regras, acabaram 
por diminuir, suspender ou até mesmo renunciar as 
compras de carnes brasileiras nesse período apontado.
Tendo em vista as alternativas apresentadas, nesse 
contexto, temos apenas corretas a II e IV.

LETRA D

RESOLUÇÃO

   Realmente houve uma queda na imigração europeia 
a partir da década de 1930, tanto que o Governo 
Vargas institui a Lei de Cotas que limitava a 
entrada de imigrantes no país, buscando com isso a 
nacionalização da mão de obra brasileira. A Segunda 
Guerra Mundial também foi outro fator limitante. 
Assim, buscou-se internamente a mão de obra 
necessária para suprir a estrangeira, principalmente a 
nordestina que vivia numa região já miserável.
   O fluxo de nordestinos para São Paulo na década 
de 1930 seguiu a lógica de buscar trabalhadores 
braçais não qualificados para as colheitas de café e 
algodão. Houve, sim, aumento das migrações de 
nordestinos para outras regiões ou até mesmo na 
própria região para as capitais litorâneas e 
também Amazônia (garimpo, mineração e 
agricultura) e Centro-Oeste. A partir da década de 
1970 diminui a participação de São Paulo e Rio de 
Janeiro no valor da produção industrial, enquanto a 
participação de outras regiões aumenta. O fluxo de 
nordestinos toma novas direções e aumenta 
significativamente o êxodo rural.
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A obra de Graciliano Ramos se refere a um processo 
migratório secular de populações oriundas da região 
nordeste do Brasil para outras partes do País. A 
estagnação econômica e as secas constantes, em 
contraste com a prosperidade econômica de outras 
regiões do Brasil, constituem fatores determinantes 
no início desse processo migratório.

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo:

I. A partir da década de 30, o fluxo maciço de
imigrantes europeus para São Paulo diminuiu.
Ao mesmo tempo, o governo assumiu um tom
nacionalista e iniciou-se uma transferência de
pessoas do Nordeste, onde havia crise econô-
mica, excedente populacional e escassez de
recursos.

II. O fluxo migratório do Nordeste para São Paulo
nos anos 30 está relacionado à vinda de traba-
lhadores para fazendas que produziam principal-
mente algodão e café e, em menor quantidade,
cana-de-açúcar.

III. Com o declínio do crescimento industrial do Su-
deste a partir do final dos anos 60, a migração
nordestina para São Paulo e Rio de Janeiro
diminuiu consideravelmente, voltando-se para
outras regiões.

IV. Preconceitos de cunho social e racial acompa-
nharam a migração nordestina no centro-sul do
País. Em decorrência de sua pobreza material
original e das condições pouco favoráveis en-
contradas no destino, restou aos migrantes nor-
destinos ocupar as áreas pobres e de periferia
dos centros urbanos.

Estão corretas as afirmativas

A) I e II, apenas.

B) I e III apenas.

C) I, II e IV, apenas.

D) II, III e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.
_____________________________________________

Questão 8 

Os movimentos migratórios sempre se fizeram pre-
sentes no mundo; porém, o final do século XX e as 
duas primeiras décadas do século XXI têm presencia-
do volumes migratórios cada vez mais significativos, 
resultantes de contextos geopolíticos, conforme pode 
ser observado nos gráficos a seguir.

   O preconceito persiste para com imigrantes, que 
sejam do país ou de fora Como a grande maioria 
chega despossuída de bens e com ensino 
incompleto, resta viver onde a vida é mais barata, 
mas também mais aviltante e degradante, como nas 
favelas.

LETRA C
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http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_
graficos_imigracao_europa_rm (15-04-2017)

A partir desses dados, é correto afirmar que

A) o movimento migratório na Síria é o mais signifi-
cativo, pois esse país, que faz parte do chamado
Eixo do Mal, já enfrentou conflitos com Israel,
Iraque e Turquia, resultando em milhares de
mortos e refugiados.

B) a leva de migrantes no Mediterrâneo Central é
resultante, na Nigéria, da violência do grupo Boko
Haram, e, na Eritreia, da condição de extrema
pobreza da população submetida a um governo
ditatorial. Nesses dois casos, a população busca
refúgio principalmente em suas antigas metrópo-
les, respectivamente  a Grã- Bretanha e a Itália.

C) uma das variáveis a ser considerada no conflito
do Paquistão remonta à Antiguidade, quando a
região foi considerada um divisor entre o Império
Romano do Ocidente e do Oriente, o que levou,
na Idade Moderna, a uma diferenciação religiosa
entre as populações do oeste da região, cristãos
ortodoxos, e as do leste, cristãos romanos.

D) a Síria é, na atualidade, o país com o maior nú-
mero de refugiados, pois a disputa com os curdos
pelo controle do território na região nordeste do
país, inclusive com o uso de armas químicas pelo
Estado Islâmico, promoveu a desestruturação
econômica do país e a morte de milhares de
refugiados na travessia do Mediterrâneo.

E) o Paquistão e os países da África Subsaariana,
como Sudão, Chade, Níger e Argélia, entre tantos
outros, apresentam menor número de refugiados,
mas registram um movimento constante a partir da
2ª Grande Guerra, decorrente das disputas inter-
nas e das condições climáticas pouco favoráveis.

Mediterrâneo Central Leste do Mediterrâneo

Eritrea 23.878

Nigéria 10.747

Outros países
subsaarianos 9.766

Síria 78.190

Afeganistão 32.581

Paquistão 6.641

RESOLUÇÃO

    São mais de 5 milhões de sírios que já migraram para 
a Jordânia, Líbano, Turquia e países europeus, como 
a Alemanha. Realmente, a Síria fazia parte do 
chamado “Eixo do Mal”, juntamente com a Líbia, Cuba, 
Irã, Iraque e Coreia do Norte. A expressão foi cunhada 
por George W. Bush quando governou os EUA. 
Entretanto, a imigração atual se dá em razão da Guerra 
Civil no país, que opõe o governo Assad e grupos 
rebeldes, e também à atuação do Estado Islâmico, que 
já detém importantes áreas no país.
  O Império Romano não se estendia até o 
Paquistão, país islamizado, e sim até a Ásia 
Menor, onde se localiza a Turquia.
Vimos na alternativa “A” as razões para a emigração 
síria. As mortes ocorridas nas travessias no 
Mediterrâneo envolvem também outras nacionalidades, 
como africanos.
   Não se pode dizer que o clima é a causa das 
migrações e sim as condições de vida desfavoráveis nas 
regiões de origem que crescem em termos de 
população e geram excedentes que são repelidos para 
outras regiões.

LETRA B
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Questão 9 

A extensão da crise que vive o Brasil, com a rápida deterioração da atividade econômica, em pouco mais de 
um ano alterou a posição de pleno emprego para um cenário de altos índices de desemprego. Entre os setores 
atingidos pela recessão, o comércio também é afetado pelo aumento de desempregados no País. Com menos 
dinheiro circulando, o faturamento de muitas lojas cai. Para muitos pequenos empresários, fechar as portas é 
a melhor opção.

Considerando que o fenômeno do desemprego pode ser classificado como desemprego conjuntural e desemprego 
estrutural, identifique as características desses dois tipos, relacionando as colunas 1 e 2.

Coluna 1

1. Desemprego conjuntural
2. Desemprego estrutural

Coluna 2

(   ) Redução dos índices de consumo

(   ) Desenvolvimento de novas tecnologias

(   ) Queda de produção por adversidade climática

(   ) Recessão econômica

(   ) Extinção de alguns tipos de trabalho

O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

A) 1  –  1  –  1  –  2  –  2

B) 1  –  2  –  1  –  1  –  2

C) 1  –  2  –  2  –  2  –  1

D) 2  –  2  –  1  –  2  –  2

E) 2  –  1  –  2  –  1  –  1

RESOLUÇÃO

   Empregos que somem em virtude de crises econômicas e voltam a aparecer com o reaquecimento da 
economia são considerados conjunturais, ou seja, de uma dada conjuntura ou momento específico. 
Desemprego estrutural está relacionado aos empregos que somem e não voltam a aparecer, pois se 
relacionam com a substituição dessa força de trabalho ou o desaparecimento de determinadas funções.    
   Nesse sentido, a queda dos índices de consumo, a queda da produção por adversidade climática e a 
recessão econômica geram desemprego conjuntural, pois esses fatores são de caráter temporário. Já a 
extinção de alguns tipos de trabalho e as novas tecnologias são transformações no mundo do trabalho que 
extinguem determinados empregos de forma definitiva.

LETRA B
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______________________________________________________________________________________________

Questão 10 

O G20 (Grupo dos 20) é constituído por ministros da economia e presidentes de bancos centrais dos 19 países 
de economia mais desenvolvida do mundo, mais a União Europeia. A iniciativa de sua criação partiu dos Estados 
Unidos e do Canadá, visando auxiliar os países em desenvolvimento a superar os efeitos das sucessivas crises 
financeiras do final do século XX.

Todas as afirmativas abaixo apresentam informações corretas sobre o G20, EXCETO:

A) É uma via de apoio à economia mundial, contando com a participação do FMI e do Banco Mundial.

B) É, atualmente, palco de confrontos entre os ministros das finanças dos países participantes, que estimulam
o desenvolvimento do comércio internacional, e o governo Trump, cujas propostas são favoráveis a atitudes
protecionistas.

C) Constitui um espaço de debates sobre políticas globais para promover o desenvolvimento econômico mundial
de forma sustentável.

D) Favoreceu o reconhecimento da relevância dos países emergentes para a construção de uma economia
mais sólida no contexto mundial, ao incluir esses países em sua constituição.

E) Teve sua formação alterada no final dos anos 90, com a unificação da Alemanha e a dissolução da União
Soviética, quando passou a contar com dois novos membros, a Alemanha e a Iugoslávia.

RESOLUÇÃO

   Questão de fácil resolução. Criado em 1999, com o propósito de "superar os efeitos das sucessivas 
crises financeiras do final do século XX", o G20 passou a funcionar quando a Iugoslávia já entrara em 
processo de desintegração, sendo ainda composta pelas Repúblicas da Sérvia e de Montenegro. Porém, 
durante a sua existência, nunca fez parte do G20.

LETRA E
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MATEMÁTICA

Questão 11 

Três supermercados participaram de uma pesquisa 
de preços em que os seguintes dados foram le-
vantados: no supermercado X é possível comprar 
farelo de aveia no valor de R$ 21,00 o quilograma; 
o supermercado Y vende embalagens de farelo de
aveia com 250 gramas a R$ 4,50; já o supermercado
Z vende farelo de aveia a R$ 3,00 cada 200 gramas.
A sequência dos supermercados, de acordo com
a ordem decrescente do preço do quilo do produto
pesquisado, é

A) X, Y, Z

B) Y, X, Z

C) Y, Z, X

D) Z, X, Y

E) Z, Y, X
_____________________________________________

Questão 12 

Uma equipe de 4 operários, trabalhando 8 horas 
por dia, realiza uma obra em 60 dias. Se fossem 6 
operários, trabalhando 5 horas diárias e mantendo o 
mesmo ritmo, o número de dias para realizar a mesma 
obra seria igual a

A) 25

B) 50

C) 56

D) 64

E) 144
_____________________________________________

Questão 13 

Um pagamento de R$ 280,00 foi feito usando-se 
apenas notas de R$ 20,00 e de R$ 5,00. Sabendo 
que foram utilizadas 20 notas ao todo, o número de 
notas de R$ 20,00 utilizadas para fazer o pagamento 
é um número

A) ímpar.

B) primo.

C) múltiplo de 7.

D) múltiplo de 5.

E) múltiplo de 4.

RESOLUÇÃO

 Supermercado X: R$ 21,00 o quilograma.
 Supermercado Y: R$ 4,50 a cada 250 gramas equivale 
a R$ 18,00 o quilograma.
 Supermercado Z: R$ 3,00 a cada 200 gramas equivale 
a R$ 15,00 o quilograma.
 Logo, a ordem descrescente do preço do quilograma do 
farelo de aveia é: X, Y, Z.

LETRA A

RESOLUÇÃO

  Para melhor entendimento do problema, 
vamos calcular a produtividade de cada 
operário: do enunciado, se 4 operários 
demoram 60 dias, 1 demoraria 4 x 60 = 240 dias; 
se trabalhasse somente uma hora diária em vez de 
8, demoraria 8 x 240 = 1920 dias. No entanto, 6 
operários demorariam 1920/6 = 320 dias 
trabalhando uma hora diária; como trabalham 5, 
demorarão 320/5 = 64 dias para realizar o serviço.

LETRA D

RESOLUÇÃO

  Denotando por x o número de notas de R$ 20,00 
e sabendo que foram utilizadas 20 notas, conclui-se 
que o número de notas de R$ 5,00 é 20 – x. 
Assim, o pagamento de R$ 280,00 é expresso a 
partir da equação . Resolvendo a equação, obtemos x 
= 12.
Dentre as alternativas, a única que corresponde a um 
fato sobre o número 12 é se tratar de um múltiplo de 4.

LETRA E
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RESOLUÇÃO

Os conjuntos de pontos das figuras 1, 2 e 3 são, 
respectivamente, 3, 5 e 7. Seguindo este padrão, obtém-se a 
progressão aritmética (3, 5, 7, 9, ...). Para determinar a soma 
de todos os pontos distribuídos em todas as figuras até a Figura 
30 devemos calcular a soma dos 30 primeiros termos desta 
progressão aritmética.
O 30º termo da progressão é:                                            . 
Então a soma dos 30 primeiros termos é: 

LETRA E

Questão 14 

Uma rede social dobra o número de usuários a cada 
dia. Uma função que pode dar o número de usuários 
desta rede em função do número de dias é

A) f(n) = 2n
B) f(n) = n2

C) f(n) = log2n
D) f(n) = 2n

E) f(n) = 3n

_____________________________________________

Questão 15 

Sendo o determinante
x 4

1
∆ =

x 2−−

e A = {x ∈R ; ∆ = 0} , o número de elementos do con-

junto A é igual a

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

_____________________________________________

Questão 16 

O número de anagramas da palavra PRÊMIO nos 
quais as três vogais ficam juntas é igual a

A) 2! • 3!
B) 3! • 3!
C) 3! • 4!
D) 3! • 6!
E) 6!

_____________________________________________

Questão 17 

A distribuição de pontos em cada uma das figuras 
abaixo segue um padrão de construção.

Seguindo esse mesmo padrão, a soma dos pontos 
distribuídos em todas as figuras até a Figura 30 será 
igual a

A) 61
B) 183
C) 210
D) 930
E) 960

Figura 1 Figura 2 Figura 3

RESOLUÇÃO

  A expressão “dobrar” pode ser entendida, em 
matemática, como uma multiplicação por 2. Após n dias, 
ocorrerão portanto n multiplicações por 2. Para valores 
naturais, n multiplicações consecutivas pode ser 
expressado como 2n. Logo, f(n) = 2n.

LETRA D

RESOLUÇÃO

Calculando o determinante                             , obtemos 

                                                                  . 

Para determinar os possíveis elementos pertencentes 
ao conjunto A, devemos fazer               .    A equação 
x2-2x+4=0  não tem raízes reais,  pois o discriminante 
b2 -4ac é negativo. Portanto, o conjunto A não possui 
elemento algum.

LETRA A

RESOLUÇÃO

 Uma palavra com n letras distintas forma n! 
anagramas, de acordo com o Princípio Fundamental da 
Contagem. No entanto, o enunciado solicita que as 
vogais se mantenham juntas. Uma estratégia de 
resolução é considerar o grupo das vogais como um 
único elemento, e aí considerar uma nova quantidade 
de elementos que serão utilizados. Para ilustrar, seja G 
o grupo das vogais; o número de anagramas de PRMG 
é dado por 4!. É importante observar que as vogais 
podem ser dispostas em qualquer ordem dentro do 
grupo; como são 3 elementos, existem 3! modos de 
ordená-las. Logo, o número de anagramas que 
atendem às exigências do enunciado é dado por 4! * 3!.

LETRA C
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Questão 18 

No cubo abaixo, de aresta igual a 8, o segmento EI  
mede a quarta parte do segmento AE .

A área do triângulo BCI é igual a

A) 24

B) 36

C) 40

D) 48

E) 80
_____________________________________________

Questão 19 

O gráfico abaixo apresenta a distribuição das idades 
dos alunos de uma turma. Escolhido um aluno desta 
turma ao acaso, a probabilidade de que ele tenha 
idade superior a 18 anos é igual a

A) 0,87

B) 0,52

C) 0,48

D) 0,45

E) 0,13

A B

C

G

FE

I
D

H

18 anos

17 anos

19 anos

20 anos

Legenda

7%

45%
13%

35%

RESOLUÇÃO

Já que faces consecutivas de um cubo são 
perpendiculares entre si, pode-se afirmar que o 
triângulo BCI é retângulo em B. Assim, sua área é 
dada por               Como BC é uma aresta do cubo, 

sua medida é 8. Do triângulo retângulo destacado, x² = 
6² + 8²       x = 10. Assim, sua área é            = 40.

LETRA C

RESOLUÇÃO

    A probabilidade de um aluno da turma ter idade 
superior a 18 anos é dada pela soma das 
probabilidades de ele ter 19 anos ou 20 anos. Como 
os dados estão em porcentagem, a probabilidade é 
obtida somando-se os percentuais: 45% + 7% = 52%.

LETRA B
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Questão 20 

O   gráfico   que   melhor   representa   a   função 
f(x)= sin2(x) é

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

y
1

x
2 3 4-4 -3 -2 -1

0
-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

1 y

0.5

-1

-0.5

-6 -4 -2 2 4 6 x

y
1

0.8

0.6

0.4

0.2

-6 -4 -2 0 2 4 6 x

y

8

6

4

2

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x

16 y

14

12

10

8

6

4

2

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x

RESOLUÇÃO

   A função g(x) = sen (x) é uma função contínua com 
imagem [-1; 1]. Sabe-se ainda que para valores dentro 
desse intervalo, o quadrado do número é menor do 
que seu valor original. Por fim, para valores reais não 
encontraremos resultado negativo para número na 
potência 2. Logo, a função f(x) = sen² (x) deve ser 
contínua e com imagem [0; 1].

LETRA B
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LÍNGUA INGLESA

INSTRUÇÃO: Responder às questões 21 a 25 com 
base no texto 1.

TEXT 1

Thrilling Discovery of Seven Earth-sized Planets 
Orbiting Nearby Star

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ian Sample Science editor-published on Wed. 22 Feb 2017

A huddle of seven worlds, all close in size to Earth, 
and perhaps warm enough for water and the life it can 
sustain, has been spotted around a small, faint star in 
the constellation of Aquarius. The discovery, which has 
thrilled astronomers, has raised hopes that the hunt for 
alien life could start much sooner than previously thought. 
The next generation of telescopes are due to switch on in 
the next decade. Astronomers reported what looked like 
three planets in orbit around Trappist-1, a star they named 
after the Trappist robotic telescope in the Chilean desert 
that first caught sight of the alien worlds. The telescope 
did not see the planets directly, but recorded the shadows 
they cast as they crossed the face of the star.

It is the first time that so many Earth-sized planets have 
been found in orbit around the same star, an unexpected 
haul that suggests the Milky Way may be teeming with 
worlds that, in size and firmness underfoot at least, 
resemble our own rocky home. Researchers hope to 
know if there is life on the planets within a decade. Ignas 
Snellen, an astrophysicist at the Leiden Observatory in the 
Netherlands, who was not involved in the study, said the 
findings show that Earth-like planets must be extremely 
common. “This is really something new,” he said. “When 
they started this search several years ago, I really thought 
it was a waste of time.__________________________.”

Astronomers are now focusing on ______ the planets 
have atmospheres. If they do, they could reveal the first 
hints of life on the surfaces below. The Hubble telescope 
could detect methane and water in the alien air, but both 
can be produced without life. David Charbonneau, a 
professor of astronomy at Harvard University who was 
also not involved in the ______ study, said a growing 
number of astronomers were getting excited about what 
he called “the M-dwarf opportunity” – the study of planets 
around such faint dwarf stars. “It’s a fast track approach 
to looking for life ______ the solar system,” he said.

Adapted from https://www.theguardian.com/science/2017/feb/22/
thrilling-discovery-of-seven-earth-sized-planets-discovered-

orbiting-trappist-1-star
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Questão 21 

The last sentence of the second paragraph was taken 
out of the text. The alternative below which presents 
the right sentence is

A) Thank God I was wise.

B) I was very, very wrong.

C) They told me to give up.

D) In fact, I was auspicious.

E) I can’t say I was mistaken.
_____________________________________________

Questão 22 

The words that complete the blanks in the third 
paragraph are, respectively:

A) if   –   latter   –   besides

B) where   –   latest   –   over

C) where   –   last   –   beyond

D) whether   –   latter   –   besides

E) whether   –   latest   –   beyond
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 23, con-
sidere as definições abaixo.

Which definitions stand for the meanings the words 
“faint” (line 03), “cast” (line 13) and “hints” (line 28) 
have in the text?

Faint:
1. barely perceptible
2. possible but unlikely
3. lose consciousness for a short time

Cast:
1. cause to appear on a surface
2. act of throwing something forcefully
3. arrange and present in a specified form or style

Hint:
1. small amount
2. slight indication of the existence of something
3. suggest something without plainly asking or

saying it

ANGLO RESOLVE 17 PUCRS2017/2

Resolução

A frase que finaliza adequadamente o segundo parágrafo 
é “Eu estava muito, muito errado.”
Entre as linhas 19 e 24,o texto apresenta o astrofísico 
Ignas Snellen afirmando que com base nas descobertas, 
planetas semelhantes ao planeta terra devem ser 
extremamente comuns.
“Isto é realmente algo novo. Quando eles começaram a 
pesquisa vários anos atrás, eu realmente achei um 
desperdício de tempo.”, disse Ignas Snellen, Assim, a 
sentença que apresenta o astrofísico Snellen 
reconhecendo o real valor dos achados, diferentemente 
do que pensava anteriormente é “Eu estava muito, muito 
errado.”

Letra B

Resolução

As palavras que completam as lacunas do terceiro 
parágrafo são, respectivamente:
Whether (se - expressando dúvida), latest (mais 
recente) e beyond (além, fora do)

Letra E



Questão 23 

The top-down sequence which shows the correct 
definitions for these words, in the text, is

A) 1   –   1   –   2

B) 1   –   2   –   2

C) 2   –   1   –   3

D) 2   –   3   –   1

E) 3   –   2   –   3
_____________________________________________

Questão 24 

The word “resemble”, in “…resemble our own rocky 
home.”, line 18, could be replaced, without a change 
in meaning, by

A) appear.

B) look after.

C) look as if.

D) remember.

E) remind us of.
_____________________________________________

Questão 25 

Consider the statements below and mark T (true) or 
F (false) according to the text.

(   ) Ignas Snellen doubts Earth-like planets are highly 
common.

(   ) When the search began, Ignas Snellen found it 
a vain attempt.

(   ) Astronomers’ main goal at present is to find 
Earth-sized planets.

(   ) The Hubble telescope having detected methane 
and water in the alien air does not imply the 
existence of life.

The alternative that shows the top-down correct 
sequence for the sentences above is:

A) T   –   F   –   T   –   F

B) T   –   F   –   F   –   T

C) F   –   T   –   T   –   F

D) F   –   T   –   F   –   T

E) F   –   F   –   T   –   T

ANGLO RESOLVE 18 PUCRS2017/2

Resolução

A sequência que mostra as definições corretas das 
palavras “Faint”, “Cast” e “Hint”, no texto, é
“Faint” – quase imperceptível.
“Cast” – gerar o aparecimento sobre uma superfície.
“Hint” – leve indicação da existência de alguma 
coisa.

Letra A

Resolução

A palavra “resemble” (parecer, assemelhar-se) na 
linha 18, pode ser substituída, sem mudança de 
significado, por “remind us of” (nos faz lembrar)

Letra E

Resolução

Considere as proposições abaixo e assinale 
“T” (Verdadeiro) ou “F” (Falso) de acordo com o
texto.
∝  Ignas Snelellen duvida que planetas similares à 

terra sejam muito comuns. (F) (linhas 19 a 23)
∝  Quando a pesquisa começou, Ignas Snellen 

achou que a mesma fosse um esforço vão. (V) 
(linhas 23 a 25)

∝  A principal meta dos astrônomos no presente é 
encontrar planetas do tamanho do planeta terra 
(F) (linhas 26 e 27)

Letra D 



INSTRUÇÃO:  Leia  as  perguntas  abaixo  para 
responder à questão 26.

1. Which conditions are needed for other planets to
have life?

2. How did astronomers feel about the discovery?

3. What is the name of the star in the constellation
of Aquarius inspired by?

4. How far away is Trappist-1?

5. How long will it take until astronomers can assure
that there is life on the planets?

Questão 26 

The questions answered in the text are only

A) 1 and 4.

B) 3 and 5.

C) 1, 2 and 3.

D) 2, 3 and 4.

E) 1, 2, 4 and 5.
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder às questões 27 a 29 com 
base no texto 2.

TEXT 2

www.google.com.br/search?q=earth+spin+humor+planet

Questão 27 

In text 2, the possessive adjective “its” refers to

A) each turn.

B) the planet.

C) the tiniest bit.

D) counterclockwise.

E) angular momentum.
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Resolução

As perguntas respondidas no texto são:
1) Quais condições são necessárias para que haja vida 
em outros planetas? Linhas 1 a 4.
2) Como se sentiram os astrônomos com a nova 
descoberta? Linhas 4 a 6.
3) Qual a inspiração para dar o nome à estrela na 
constelação de Aquarius? Linhas 8 a 11.

Letra C

Resolução

No texto 2, o adjetivo possessivo “its” (seu, 
dele) refere-se a “the planet” (o planeta) 
“slowing its spin” (diminuindo seu giro, o giro do 
planeta)

Letra B



Questão 28 

Some Latin or Greek nouns are kept the same in English. One example is the word “momentum”, in text 2. Many 
times the plural formation of these words do not follow the rules of the English grammar. All alternatives below 
show words in the plural, EXCEPT

A) algae   –   bacilli

B) bases   –   nuclei

C) data   –   formulae

D) fungi   –   bacteria

E) analysis   –   stimulus

______________________________________________________________________________________________

Questão 29 

Observe the derivation process of the word “lengthen”:

length (noun)         lengthen (verb)

Which two verbs below have the same derivation process as the one described above?

A) soften   –   tighten

B) deepen   –   stiffen

C) thicken   –   brighten

D) frighten   –   strengthen

E) sharpen   –   straighten

>
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Resolução

Alguns substantivos latinos ou gregos foram mantidos no inglês. Muitas vezes a formação do plural dessas 
palavras não seguem as regras da gramática do inglês.
Todas as alternativas abaixo mostram palavras no plural, EXCETO Analysis (singular) – Analyses (plural) / 
Stimulus (singular) – Stimuli (plural)

Letra E

Resolução

Quais dos dois verbos abaixo derivam de substantivos a exemplo da palavra “lengthen” (length – comprimento, 
duração / lengthen – alongar, aumentar)?
Fright (medo) – frighten (amedontrar)
Strenght (força) – strengthen (fortificar, reforçar)

Letra D



______________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Considere os textos 1 and 2 para resolver a questão 30.

Questão 30 

Read the statements below and write

1. for text 1 on

2. for text 2 on

3. for both tex

(   ) the text cites a galaxy.

(   ) the text tackles issues regarding astrophysics.

(   ) the text reveals a major breakthrough in astronomy.

(   ) the text depicts someone engaged in a physical task.

The correct top-down sequence to fill in the brackets above is

A) 1   –   2   –   2   –   3

B) 1   –   3   –   1   –   2

C) 2   –   3   –   1   –   3

D) 3   –   1   –   2   –   2

E) 3   –   2   –   3   –   1
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Resolução

Leia as afirmações abaixo e escreva
1. Para o texto 1 apenas
2. Para o texto 2 apenas
3. Para ambos os textos
·  O texto cita uma galáxia (1)
·  O texto aborda questões envolvendo astrofísica (3)
·  O texto revela uma grande descoberta na astronomia (1)

Letra B



LÍNGUA ESPANHOLA

INSTRUÇÃO: Responder às questões 21 a 25 com 
base no texto 1.

TEXTO 1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Un  equipo  de  astrónomos  ha  detectado  una 
atmósfera alrededor de la super-Tierra GJ 1132b. El 
planeta gira alrededor de la estrella enana roja GJ 
1132 en la constelación de Vela Sur, a una distancia 
de 39 años luz de nosotros. Este hallazgo marca la 
primera detección de una atmósfera alrededor de un 
planeta muy parecido a la Tierra que ______ cuenta 
con atmósfera; un paso significativo hacia la detección 
de vida en un exoplaneta.

Los expertos del Instituto Max Planck de Astronomía 
(Alemania), en conjunto con otros investigadores, 
emplearon el telescopio del Observatorio Austral 
Europeo (ESO) / MPG de 2,2m en Chile para tomar 
imágenes de la estrella anfitriona del planeta y 
midieron la ligera disminución del brillo a medida que 
el planeta y su atmósfera absorbían parte de la luz 
de la estrella, al pasar directamente delante de su 
estrella anfitriona.

Es la primera vez que se detecta una atmósfera 
alrededor de un planeta tan parecido ______ nuestro, 
pues tiene 1,6 masas terrestres y su radio es de 1,4 
radios el de la Tierra. Lo siguiente en lo que están 
inmersos los científicos de cara a encontrar vida 
es detectar la composición química de la atmósfera 
de este planeta, en busca de ciertos desequilibrios 
químicos, como, en nuestro caso, la presencia de 
grandes cantidades de oxígeno.

Hasta ahora las observaciones de la luz de las 
atmósferas de otros exoplanetas estaban asociadas 
a planetas mucho más masivos que la Tierra; esto es, 
gigantes gaseosos (parecidos a nuestro Júpiter) o una 
gran super-Tierra con más de ocho veces la masa de 
nuestro planeta. Esta observación es distinta: allana 
el camino al análisis de la atmósfera de planetas más 
pequeños, de masa más baja, que son mucho más 
parecidos a la Tierra en tamaño y masa.

Respecto a la observación, el instrumento Grond 
Imager de ESO permitió examinar el planeta ______ 
en siete bandas de longitudes de onda diferentes. 
GJ 1132b es un planeta en tránsito. Así, desde la 
perspectiva de un observador en la Tierra, el planeta 
pasa directamente delante de su estrella cada 1,6 días, 
bloqueando parte de la luz de la estrella.

En cuanto a la composición de su atmósfera, los 
científicos creen que la atmósfera podría ser rica en 
agua y metano, algo así como un “mundo de agua” 
con una atmósfera de vapor caliente. El estudio se ha 
publicado en The Astronomical Journal.

http://www.muyinteresante.es (Sarah Romero, 2017, adaptado).
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Questão 21 

Las palabras que rellenan correctamente las lagunas 
entre las líneas 07 y 38 son, respectivamente,

A) mientras    –   al    –    paralelamente

B) aun    –    a    –    esporádicamente

C) sin embargo    –    a lo    –    inexorablemente

D) aún    –    a lo    –    totalmente

E) todavía    –    al    –    simultáneamente
_____________________________________________

Questão 22 

La única pregunta que encuentra respuesta en el 
texto es

A) ¿Cuándo se descubrió el planeta GJ 1132b?

B) ¿Cuántos  países  están  involucrados  en  las
observaciones?

C) ¿Cuál es el próximo paso para los científicos con
relación a la atmósfera descubierta?

D) ¿Qué ocurre con el planeta Tierra cada vez que
GJ 1132b pasa delante de su estrella?

E) ¿Cuál es la composición de la atmósfera?
_____________________________________________

Questão 23 

De acuerdo con el texto es posible decir que

A) este hallazgo marca la primera detección de una
atmósfera alrededor de un planeta muy parecido
a la Tierra.

B) la masa del planeta GJ 1132b asume la sexta
parte total de la masa terrestre y su radio es
cuatro veces el radio de la Tierra.

C) hay evidencias de grandes cantidades de oxígeno 
de otro exoplaneta, mucho más masivo que la
Tierra.

D) solo es posible observar el reflejo de la luz de los
planetas gigantes o de grandes super-Tierras.

E) el estudio publicado en The Astronomical Journal
dice sobre la descubierta de una atmósfera que
gira alrededor del planeta Tierra.

RESOLUÇÃO

   A primeira lacuna exige um advérbio que denote 
“permanência/tempo”, já que fala sobre a existência de 
atmosfera na Terra em comparação ao outro planeta. 
Desta forma, podemos completá-la com o nexo “todavía”, 
que significa “ainda”. A segunda lacuna deve ser 
completada com a contração “al” visto que se subentende 
que o substantivo “planeta” acompanha o possessivo 
“nuestro”. A última lacuna refere-se a forma como o 
instrumento Grond permite observar o planeta, sendo, 
assim, completada com “simultaneamente”.

LETRA E

RESOLUÇÃO

Encontramos respaldo para esta pergunta com base nas 
linhas 22 a 27.

LETRA C

RESOLUÇÃO

   Resposta justifica-se com base nas linhas 05 a 08, 
nas quais se discorre sobre a descoberta feita pelos 
pesquisadores.

LETRA A
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Questão 24 

De  acuerdo  con  el  texto,  las  expresiones  “hacia 
la  detección”  (línea  08),  “de  cara  a”  (línea  23) y  
“allana  el  camino”  (líneas  33  y  34)  pueden  ser 
reemplazadas, sin cambio significativo de significado, 
respectivamente por

A) para el descubrimiento – en relación con – quita
el obstáculo

B) a la descubierta – totalmente para – supera la
dificultad

C) en dirección al desvelamiento – enteramente
a – hace más fácil

D) hasta el encuentro – con vistas a – aplana el
terreno

E) de la localización – desde adelante para – facilita
el camino

_____________________________________________

Questão 25 

De acuerdo con el texto, es posible decir que

(   ) “pues” (línea 21) tiene el mismo sentido que 
“aunque”.

(   ) “esto es” (línea 30) introduce una refutación.

(   ) “Así” (línea 40) puede ser reemplazado por “De 
esa manera”.

(   ) “En cuanto a” (línea 44) puede ser sustituido por 
“Por lo que toca a”.

(   ) “así como” (línea 46) establece una comparación 
en tono dubitativo.

La secuencia correcta, de arriba hacia abajo, es

A) V   –   F   –   V   –   V   –   V

B) F   –   V   –   F   –   F   –   F

C) V   –   V   –   F   –   V   –   V

D) F   –   V   –   V   –   F   –   V

E) F   –   F   –   V   –   V   –   F

RESOLUÇÃO

   A expressão “hacia la detección” pode ser traduzida 
ao português como “em direção à descoberta”. Já a 
expressão “de cara a” tem como sinônimo, de acordo 
com o Dicionário da Real Academia Española, “en 
relación con”. Por fim, o verbo “allanar” significa “abrir 
caminho”.
Desta forma, encontra-se respaldo para as expressões 
na alternativa A.

LETRA A

RESOLUÇÃO

   Primeira afirmativa: F. O conector “pues” tem sentido 
causal, ao passo que “aunque” é concessivo. Segunda 
afirmativa: F. A expressão “esto es” se utiliza para 
reafirmar a proposição anterior. Terceira afirmativa: V. 
“Así” e “De esa manera” se equivalem em um contexto de 
finalização de ideia. Quarta afirmativa: V. De acordo com 
o Dicionário da Real Academia Española, as expressões 
“en cuanto a” e “por lo que toca a” são sinônimas. Quinta 
afirmativa: F.
   A expressão “así como” tem sentido de comparação, 
mas não de tom dubitativo.

LETRA E
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INSTRUÇÃO: Responder às questões 26 a 29 com 
base no texto 2 e em suas respostas.

Ponemos a prueba tus conocimientos sobre 
planetas. ¿Estás preparado para este

viaje por el cosmos?

1.. Es el planeta más cercano al So
(   ) Saturno     (   ) Mercurio     (   ) Urano

2.. Este planeta posee el día má largo del sistema
solar: 243 días terrestres.
(   ) Marte     (   ) Neptuno     (   ) Venus

3.. Es  tan  parecido  a  la ierra  que,  si  no  fuera
porque es el planeta más caliente del sistema solar,
podríamos decir que es casi su gemelo. Su diámetro
y su masa son casi idénticos.
(   ) Es Venus     (   ) Es Marte     (   ) Es Neptuno

4. Este  planeta  extrasolar  tiene  una  masa  muy
parecida a la de Neptuno y se encuentra en la
constelación de Cáncer. (Pista: también lo llaman
el planeta diamante)
(   ) CoRoT 7b     (   ) 51 Pegasi b     (   ) 55 Cancri e

5. ¿Cuál  es  el  planeta  más  grande  descubierto
hasta la fecha?
(   ) Júpiter     (   ) TrES-4b     (   ) Kepler-64b

6. En  este  planeta  se  encuentra  la  montaña  más
alta del sistema solar.
(   ) Venus     (   ) Marte     (   ) Mercurio

7. Es  un  planeta  que  había  sido  designado
un principio con el nombre de un dios egipcio.
¿Sabes cuál es?
(   ) Osiris     (   ) Isis    (   ) Horus

8. Ganímedes y Europa son dos de sus lunas. ¿De
qué planeta hablamos?
(   ) Júpiter     (   ) Saturno     (   ) Urano

9.  El exoplaneta confirmado más parecido a la Tierra
dentro de la zona habitable es...
(   ) KOI-4878.01     (   ) Kepler-438 b     (   ) Gliese 667 Cc

10. El hexágono gigante es una de sus cualidades
más llamativas.
(   ) Júpiter     (   )   Urano     (   ) Saturno

Respuestas:

(1) Mercurio; (2) Venus; (3) Venus; (4) 55 Cancri e; (5) TrES-4b; 
(6) Marte; (7) Osiris; (8) Júpiter; (9) Kepler-438 b; (10) Saturno.

http://www.muyinteresante.es (Sarah Romero, 2017, adaptado).
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Questão 26 

De acuerdo con el texto,

I. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y, por
eso, el más caliente del sistema solar.

II. Venus posee diámetro y masa similares a la
Tierra; además, posee el día más largo del
sistema solar.

III. 55 Cancri e y Kepler-438b no orbitan alrededor
del Sol.

IV. TrES-4b es el paneta más grande del mundo y
una de sus cualidades es el hexágono gigante.

V. Júpiter posee más de dos lunas.

Está / Están correcta(s) solamente la(s) afirmativa(s)

A) II.

B) I y II.

C) I, III y IV.

D) II, III y V.

E) I, IV y V.
_____________________________________________

Questão 27 

Las ideas contenidas en la frase de la pregunta 3 (“si 
no fuera porque es el planeta... podríamos decir”) se 
relacionan por

A) causa y efecto.

B) tiempo y espacio.

C) condición e hipótesis.

D) finalidad y proporción.

E) concesión y afirmación.
_____________________________________________

Questão 28 

El verbo que presenta la misma irregularidad que 
“tiene” (pregunta 4) en el futuro simple del Indicativo es

A) ser

B) poner

C) crecer

D) ensañarse

E) sorprender

RESOLUÇÃO

Afirmativa I: incorreta pois o texto afirma que o planeta 
mais quente é Vênus.
Afirmativa II: correta com base nas perguntas 2 e 3.
Afirmativa III: correta pois os dois são exoplanetas.
Afirmativa IV: incorreta pois a qualidade de hexágono 
gigante pertence a Saturno.
Afirmativa V: correta com base na pergunta 8.

LETRA D

RESOLUÇÃO

    A conjunção “si” em “si no fuera...” expressa ideia de 
condição. Os verbos “fuera” e “podríamos” (conjugados, 
respectivamente, no Imperfeito do Subjuntivo e no 
Condicional) também são responsáveis por reafirmar a 
ideia de condição – hipótese.

LETRA C

RESOLUÇÃO

    O verbo “tiene”, conjugado no Futuro, tem como 
forma “tendrá”. Já o verbo “poner”, conjuga-se
como “pondrá.

LETRA B
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Questão 29 

La única afirmativa en que el pronombre debe llevar 
obligatoriamente tilde, como en el caso de “¿Cuál es 
el planeta más grande…” (pregunta 5), es

A) Quien no trabaja no come.

B) Le prestó cuanto encontró.

C) Me llamó, lo cual me gustó mucho.

D) Me gustaría saber que llevas en esa maleta.

E) El pueblo donde yo nací es ahora una ciudad.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 30 com base 
nos textos 1 e 2 e nas afirmativas que seguem.

I. El texto 1 refiere la descubierta que marca la
primera detección de una atmósfera alrededor
del planeta cercano a la Tierra.

II. El  texto  2  nos  brinda  un  viaje  al  cosmos y
pone a prueba conocimientos sobre el sistema
planetario.

III. El texto 1 presenta un informe sobre la descubierta 
de un planeta y el texto 2 trata de proponer
cuestiones acerca del sistema solar.

IV. Los textos 1 y 2 ofrecen informaciones sobre
planetas.

Questão 30 

El análisis de las afirmativas permite concluir que 
están correctas

A) I y III, solamente.

B) II y IV, solamente.

C) I, II y III, solamente.

D) II, III y IV, solamente.

E) I, II, III y IV.

RESOLUÇÃO

   O pronome “cuál” está acentuado na pergunta 
contida no enunciado devido à regra de acentuação 
dos pronomes em perguntas diretas ou indiretas. 
Logo, encontramos correspondência para esta regra 
na alternativa D.

LETRA D

RESOLUÇÃO

Afirmativa I: incorreta. O planeta não é próximo a 
Terra (linhas 04 e 05 do texto I).
Afirmativa II: correta.
Afirmativa III: incorreta. O texto II faz questões sobre 
o sistema planetário.
Afirmativa IV: correta.

LETRA B
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LÍNGUA PORTUGUESA
E LITERATURA

Antes de resolver as questões propostas, reflita 
sobre o que se afirma a seguir.

A competência em leitura e em produção textual não 
depende apenas do conhecimento do código linguístico. 
Para ler e escrever com proficiência é imprescindível 
conhecer  outros  textos,  estar  imerso  nas  relações 
intertextuais, pois um texto é produto de outro, nasce 
de/em outros textos.

Nossa compreensão de um texto depende assim 
de nossas experiências de vida, de nossas vivências, 
de nosso conhecimento de mundo, de nossas leituras. 
Quanto mais amplo o cabedal de conhecimentos do 
leitor maior será sua competência para perceber que o 
texto dialoga com outros, por meio de referências, alu-
sões ou citações, e mais ampla será sua compreensão.

Fragmento adaptado de: SCARTON, Gilberto. Guia de produção textual: 
assim é que se escreve... Porto Alegre: PUCRS, FALE/GWEB/

PROGRAD, [2002]. Disponível em: http://www.pucrs.br/gpt

INSTRUÇÃO: Responder às questões 31 a 34 com 
base no texto 1.

TEXTO 1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A estreia de Chico Buarque na literatura foi marcada 
pela acusação mais infamante que um escritor pode 
receber: o plágio. No coro de elogios e apreciação que, 
merecidamente, acompanhou o lançamento de Estorvo 
(1991), foi possível ouvir poucas vozes dissonantes.

Mas a teoria do plágio estava apenas no início de 
sua formulação e, em breve, voltou a ser reproposta. O 
paladino mais aguerrido da cruzada a favor da justiça lite-
rária foi, sem dúvida, o professor e crítico Wilson Martins, 
que das páginas de importantes jornais e revistas moveu 
repetidos ataques com tons cada vez mais irreverentes. 
Todas as acusações lançadas por Martins decorrem da 
ideia de que haja uma prática do plágio já consolidada 
na obra musical e teatral de Chico Buarque. Uma vez 
posta essa premissa, consequentemente a literatura 
seria apenas um novo campo expressivo no qual o com-
positor saqueador continuaria a sua atividade habitual.

Mas, apesar de suas intenções deslegitimadoras, 
cabe reconhecer ao crítico o mérito de destacar em 
Chico Buarque a capacidade de tecer um intenso di-
álogo com as obras de outros autores. Obviamente, 
dependendo da perspectiva, tal característica pode ser 
estigmatizada como desdenhável propensão ao plágio 
ou, pelo contrário, enaltecida como admirável vocação 
à intertextualidade.

Fragmento adaptado de: BACCHINI, Luca. Se Chico Buarque numa
noite de inverno... Apologia do plágio em Budapeste. Revista

do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 63, abr. 2016.
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Questão 31 

Considere as possibilidades de conclusão para o texto 
1 e assinale a que mantém a coesão e a coerência 
com os demais parágrafos, garantindo a correção e a 
progressão temática.

A) Afinal, toda a literatura (não só a boa, mas sobre-
tudo a boa) parece fundar-se desde sempre na
intertextualidade. “Os livros falam sempre de outros 
livros e cada história conta outra história que já foi
contada”, pontua Umberto Eco ao refletir sobre a
sua experiência de escritor.

B) Porquanto, toda literatura parece fundar-se desde
sempre na intertextualidade (não só a boa, mas
sobretudo a boa). Explica Umberto Eco ao refletir
sobre a sua experiência de escritor: “Os livros falam 
sempre de outros livros e cada história conta outra
história que já foi contada”.

C) Conquanto toda a literatura parece fundar-se desde
sempre na intertextualidade, “os livros falam sem-
pre de outros livros e cada história (não só a boa,
mas sobretudo a boa) conta outra história que já foi
contada”, afirma Umberto Eco ao refletir sobre sua
experiência de escritor.

D) Toda literatura, não só a boa, mas sobretudo a boa,
pois, desde sempre funda-se na intertextualidade.
Comenta Umberto Eco que, quando reflete sobre
sua experiência de escritor, descobriu que os livros
falam sempre de outros livros e cada história conta
outra história que já foi contada.

E) Quando refletia sobre sua experiência de escritor,
Umberto Eco dizia que os livros falam sempre de
outros livros e, cada história, conta outra história
que já foi contada. Neste caso, toda a literatura
funda-se na intertextualidade, que não é só a boa,
mas sobretudo a boa.

________________________________________________

Questão 32 

A partir da leitura atenta do texto 1, é correto afirmar:

A) A estreia de Chico Buarque foi marcada pelo plágio.

B) Ao longo de sua análise, o autor corrobora a tese
do crítico Wilson Martins.

C) A literatura de Chico Buarque é um campo expres-
sivo secundário no conjunto de sua obra.

D) O crítico Wilson Martins valoriza em Chico Buarque 
a capacidade de tecer um intenso diálogo com as
obras de outros autores.

E) A intertextualidade nas obras de Chico Buarque
pode gerar prejulgamento negativo.

Resolução

  Esta questão aborda relações de coesão e coerência 
textuais e de adequação gramatical. Solicita que o 
candidato escolha uma dentre cinco possibilidades de
conclusão do texto apresentado. A alternativa B 
apresenta inadequação quanto ao emprego de vírgula 
após o nexo “Porquanto”. A alternativa C apresenta 
um nexo com sentido inadequado à conclusão 
(“Conquanto” é um nexo concessivo.) Na alternativa 
D, há problema na elaboração da primeira frase, 
principalmente na hierarquia das orações, pois não há 
relação clara de subordinação; além disso, o emprego 
de discurso indireto não respeita a correlação dos 
tempos verbais. Na alternativa E, falta vínculo de 
conclusão em relação às ideias apresentadas no 
texto. Portanto, a melhor opção é o trecho 
apresentado na alternativa A.

Letra A

Resolução

   A questão aborda a compreensão do texto. A 
alternativa E faz referência a um aspecto importante do 
fragmento apresentado: as diferentes avaliações que 
podem ser feitas ao fato de Chico Buarque valer-se do 
recurso da intertextualidade ao produzir seus textos.

Letra E
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Questão 33 

Analise as afirmativas sobre os sentidos e os aspectos 
linguísticos e discursivos do texto 1.

I. “Merecidamente” (linha 04), “sem dúvida” (linha 09)
e “obviamente” (linha 21) marcam a posição do autor
em relação às críticas recebidas por Chico Buarque 
em sua estreia literária.

II. A expressão “repetidos ataques com tons cada vez
mais irreverentes” (linha 11) está para “suas inten-
ções deslegitimadoras” (linha 18), assim como “uma
prática do plágio já consolidada na obra musical e
teatral de Chico Buarque” (linhas 13 e 14) está para
“a sua atividade habitual” (linha 17).

III. “essa premissa” (linha 15) anuncia o fato de a obra
de Chico Buarque dialogar com as obras de outros
autores.

Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III.

________________________________________________

Questão 34 

Todas as alternativas apresentam um sinônimo adequa-
do para a palavra em destaque no contexto em que ela 
é empregada, EXCETO:

A) “acusação mais infamante que um escritor pode
receber” (linhas 02 e 03) – desonrosa

B) “foi possível ouvir poucas vozes dissonantes” (linha
05) – discordantes

C) “O paladino mais aguerrido da cruzada a favor da
justiça literária” (linhas 07 a 09) – combativo

D) “tal característica pode ser estigmatizada como
desdenhável propensão ao plágio” (linhas 22 e
23) – intratável

E) “ou, pelo contrário, enaltecida como admirável voca-
ção à intertextualidade” (linhas 24 e 25) – exaltada

________________________________________________

TEXTO 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

[...] Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé 
nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear 
com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa 
esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora 
do poder, no esplendor de uma revolução permanente da 
linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura.

A literatura assume muitos saberes. Num romance como 
Robinson Crusoé, há um saber histórico, geográfico, social 
(colonial), técnico, botânico, antropológico (Robinson passa 
da natureza à cultura). Se, por não sei que excesso de socia-
lismo ou de barbárie, todas as nossas disciplinas devessem 
ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária 
que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes 

Resolução

   Apenas a afirmativa II está correta. A afirmativa I 
está errada, pois, das três expressões apresentadas, 
apenas “merecidamente” refere-se às críticas feitas à 
obra de Chico Buarque. A III afirma que “essa 
premissa” anuncia um fato, quando, na verdade, o 
pronome “essa” refere-se ao que foi dito 
anteriormente.

Letra B

Resolução

   A questão aborda a significação de palavras. 
Todos os sinônimos estão adequados, menos o de 
“desdenhável”, que significa “desprezível”, e não 
“intratável”.

Letra D
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14
15
16
17

Questão 35 

Analise as afirmativas sobre a composição e o conteúdo 
do texto 2, preenchendo os parênteses com V (verda-
deiro) ou F (falso).

(   ) A utilização do pronome “nós” (linha 01) indica que 
o autor se inclui no grupo daqueles que não são
nem cavaleiros da fé nem super-homens.

(   ) A preposição “com”, em “trapacear com a língua” 
(linhas 02 e 03), é apenas um recurso retórico, pois, 
na linha 03, o autor elimina-a e emprega “trapacear 
a língua”, sem que haja mudança de significado.

(   ) As palavras “trapaça” (linha 03) e “logro” (linha 04) 
têm conotação positiva, legitimada pelo emprego, 
respectivamente, de “salutar” (linha 03) e “magní-
fico” (linha 04).

(   ) Para o autor, a literatura abriga muitos saberes por 
subverter o poder instituído.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é

A) F   –   V   –   F   –   V
B) V   –   F   –   F   –   V
C) V   –   F   –   V   –   F
D) F   –   V   –   V   –   F
E) V   –   V   –   F   –   V

________________________________________________

Questão 36 

Assinale a alternativa correta sobre os textos 1 e 2.

A)

B)

A partir do emprego de argumento de autoridade,
ambos os textos justificam o valor da literatura como
uma arte que dialoga com as outras artes.

Tanto no texto 1 quanto no texto 2, os autores as-
sumem categoricamente uma posição a respeito do 
tema de que tratam, seja ela favorável ou contrária
a ele.

C) Chico Buarque é tomado como exemplo pelo autor,
no texto 1, para estabelecer uma discussão mais
ampla sobre plágio e intertextualidade na música
popular brasileira.

D) É possível estabelecer uma relação de comparação 
entre as expressões “tecer um intenso diálogo com
as obras de outros autores” (linhas 20 e 21, texto 1)
e “trapacear com a língua” (linhas 02 e 03, texto 2).

E) No texto 2, o autor vê a literatura como um pretexto
para o estudo da ciência.

no monumento literário. É nesse sentido que se pode dizer 
que a literatura, quaisquer que sejam as escolas em nome 
das quais ela se declara, é absolutamente, categoricamente 
realista: ela é a realidade, isto é, o próprio fulgor do real.

Fragmento adaptado de: BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: 
Cultrix. Digitalização disponível em: https://goo.gl/HNoAMJ.

Acesso em 15 abr. 2017.

Resolução

    Nesta questão, o candidato é convidado a refletir 
sobre recursos retóricos do texto. A segunda afirmativa 
está errada, pois, nas duas situações apresentadas, o 
emprego ou a ausência da preposição “com” 
representam dois sentidos possíveis e diferentes:
“trapacear com a língua” significa usar a própria língua 
para criar sentidos e formas criativas a fim “ trapacear 
a língua”, ou seja, fazer outros usos possíveis além do 
tradicional.

Letra C

Resolução

  A questão aborda a comparação entre os dois 
primeiros textos apresentados. A alternativa A está 
equivocada, pois os textos não abordam relações com 
outras artes, e sim com outras obras da literatura. Na 
alternativa B, afirma-se que os dois autores são 
categóricos, o que não ocorre no primeiro texto, 
uma vez que o autor relativiza suas percepções. Na 
alternativa C, afirma-se que a abordagem do texto 
1 é a música popular brasileira, mas, em realidade, 
ele baseou-se em críticas feitas principalmente a um 
livro publicado por Chico Buarque. Por fim, a 
alternativa E aponta que o autor considera a 
literatura como pretexto para estudo da ciência, mas 
o autor faz apenas a relação entre ficção e realidade.

Letra D
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Questão 37 

Leia a passagem a seguir, retirada de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e 
analise as afirmativas.

AO LEITOR

Que Stendhal confessasse haver escrito um de 
seus livros para cem leitores, coisa é que admira e 
consterna. O que não admira, nem provavelmente 
consternará é se este outro livro não tiver os cem 
leitores de Stendhal, nem cinquenta, nem vinte e, 
quando muito, dez. Dez? Talvez cinco. Trata-se, na 
verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, 
se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier 
de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de 
pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevi-a com 
a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é di-
fícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce 
que a gente grave achará no livro umas aparências 
de puro romance, ao passo que a gente frívola não 
achará nele o seu romance usual; ei-lo aí fica privado 
da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são 
as duas colunas máximas da opinião.

Mas eu ainda espero angariar as simpatias da 
opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo 
explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém 
menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e 
truncado. Conseguintemente, evito contar o processo 
extraordinário que empreguei na composição destas 
Memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria 
curioso, mas nimiamente extenso, e aliás desneces-
sário ao entendimento da obra. A obra em si mesma 
é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; 
se te não agradar, pago-te com um piparote, e adeus.

Brás Cubas.

Com base no texto, afirma-se:

I. Nesse capítulo, que serve de introdução ao roman-
ce, o narrador adverte seus leitores a respeito de
diversos elementos que constituirão a obra, como
a forma livre, o diálogo insistente com o leitor, além 
de relatar o processo extraordinário empregado
para a composição do livro no outro mundo.

II. Ao assumir que utilizou a forma livre de um Sterne 
(autor de A vida e as opiniões de Tristam Shandy),
ou de um Xavier de Maistre (Viagem à roda do
meu quarto), à qual poderiam ser acrescentadas
algumas rabugens de pessimismo, o narrador
informa não só o tom ambíguo da narrativa,
misto de galhofa e melancolia, como também os
autores com os quais seu livro dialogará.

RESOLUÇÃO

  A afirmativa I está incorreta, pois, embora as 
primeiras informações sobre o capítulo estejam 
corretas, como a exposição de características da 
obra (forma livre e diálogo com o leitor), Brás 
Cubas não relata o seu processo de escritura 
como um defunto autor, ou seja, não fornece 
detalhes acerca dos procedimentos para se 
escrever um romance depois da morte, como se 
evidencia no trecho: “Conseguintemente, evito 
contar o processo extraordinário que empreguei na 
composição destas Memórias, trabalhadas cá no 
outro mundo.” Brás Cubas justifica a sua escolha 
afirmando que tais detalhes seriam 
desnecessários para o entendimento da obra. 
   A afirmativa II, por sua vez, está correta uma vez 
que o narrador- personagem esclarece que a 
zombaria e melancolia, características bastante 
diversas entre si, constituem o tom de suas 
memórias, bem como estabelece uma relação 
intertextual ao mencionar Sterne e Xavier de 
Maistre, evidenciando o diálogo de sua narrativa 
com as desses autores.
   A afirmativa III também está correta, pois Brás 
Cubas reflete sobre o texto que está escrevendo, o 
que constitui a discussão metalinguística, além de 
explicitar a sua preocupação com a opinião alheia 
e com as aparências sociais, reflexão muito 
presente na obra de Machado de Assis.
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III. Além da discussão metalinguística, pode-se
perceber outro ponto central das reflexões do
narrador: a importância da opinião pública. A
ambição de ser reconhecido por ela leva o perso-
nagem Brás Cubas a interferir no texto e a lançar
esforços em busca da simpatia dos leitores.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.
_____________________________________________

Questão 38 

Leia os poemas O “Adeus” de Tereza, de Castro 
Alves, e Teresa, de Manuel Bandeira, e analise as 
afirmações que seguem, preenchendo os parênteses 
com V (verdadeiro) ou F (falso).

O “Adeus” de Teresa
A vez primeira que eu fitei Teresa,
Como as plantas que arrasta a correnteza,
A valsa nos levou nos giros seus...
E amamos juntos... E depois na sala
“Adeus” eu disse-lhe a tremer co’a fala...

E ela, corando, murmurou-me: “adeus.”

Uma noite entreabriu-se um reposteiro...
E da alcova saía um cavaleiro
Inda beijando uma mulher sem véus...
Era eu... Era a pálida Teresa!
“Adeus” lhe disse conservando-a presa...

E ela entre beijos murmurou-me: “adeus!”

Passaram tempos... sec’los de delírio
Prazeres divinais... gozos do Empíreo...
... Mas um dia volvi aos lares meus.
Partindo eu disse – “Voltarei!... Descansa!...”
Ela, chorando mais que uma criança,

Ela em soluços murmurou-me: “adeus!”

Quando voltei... era o palácio em festa!...
E a voz d’Ela e de um homem lá na orquestra
Preenchiam de amor o azul dos céus.
Entrei!...Ela me olhou branca... surpresa!
Foi a última vez que eu vi Teresa!...

E ela arquejando murmurou-me: “adeus!”

ALVES, C., Espumas Flutuantes, 1870.

RESOLUÇÃO

    Mais uma vez a PUCRS se utiliza, em seu vestibular, 
da comparaçao entre os poemas “O adeus de Teresa”, 
de Castro Alves, e “Teresa”, de Manuel Baneira (a outra 
havia sido na questão 38 da prova de verão de 2007). 
   A primeira afirmativa é verdadeira, pois a relação de 
intertextualidade, isto é, de diálogo entre os dois textos, 
já é inicialmente estabelecida por meio do título e do 
primeiro verso do poema de Manuel Bandeira, que 
retoma o verso de Castro Alves com uma linguagem 
mais coloquial. A releitura também se dá a partir da 
relação que eu-lírico estabelece com a mulher amada, 
mas sem a traição da Teresa de Castro Alves (que 
aparece na quarta estrofe do primeiro poema). 
   A segunda afirmativa também é verdadeira já que o 
eu-lírico do poema, na primeira estrofe, não se sente 
atraído por Teresa, mas repara na expressão dos seus 
olhos na segunda estrofe e atinge a realização amorosa 
na última. A cada estrofe tem-se uma mulher diferente, 
por isso um sentimento diferente e uma linguagem 
diferente.
    A terceira afirmativa está igualmente correta uma vez 
que o poema de Castro Alves expõe-nos a progressão 
de uma história, o que lhe concede um aspecto 
narrativo, além de as reticências estarem presentes em 
muitos versos, encetando uma espécie de conto de 
fadas às avessas, já que sem final feliz.
    No entanto, a quarta afirmativa está incorreta, pois a 
linguagem coloquial não se constitui como um 
“rebaixamento da linguagem”. Além disso, a utilização 
de uma linguagem mais popular é característica do 
Modernismo brasileiro, e não do Naturalismo.  
  Já a quinta afirmativa está incorreta porque, em 
“Teresa”, Bandeira não critica o lirismo, mas inclusive 
faz uso dele. O poema em que o autor realiza essa 
reflexão é o emblemático “Poética”, cujos versos 
apresentam diversas características do Modernismo 
brasileiro. Bandeira traz para o poema o desejo erótico, 
a ironia e o olhar reflexivo, mas não realiza nenhuma 
crítica ao lirisimo em si, nem velada nem explícita.

LETRA E

ANGLO RESOLVE 33 PUCRS2017/2



Teresa
A primeira vez que vi Teresa
Achei que ela tinha pernas estúpidas
Achei também que a cara parecia uma perna

Quando vi Teresa de novo
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o

[resto do corpo
(Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando 

[que o resto do corpo nascesse)

Da terceira vez não vi mais nada
Os céus se misturaram com a terra
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face

[das águas.

BANDEIRA, M., Libertinagem, 1930.

(   ) Há entre os poemas uma clara relação de inter-
textualidade, visível não apenas no título das 
duas obras, mas na construção de imagens e 
de momentos, no poema de Manuel Bandeira, 
que evocam o de Castro Alves, como o primeiro 
verso, por exemplo.

(   ) No poema de Manuel Bandeira, percebemos que 
a visão de Teresa pelo eu lírico se dá em três 
momentos diferentes, o que explica o contraste 
da linguagem empregada em cada estrofe.

(   ) Além de narrativo, o poema de Castro Alves 
emprega como recurso estilístico o uso de reti-
cências, de modo a retardar o tempo de leitura 
e a criar uma atmosfera de evocação típica das 
histórias orais, com seu “Era uma vez...”

(   ) Ao recriar poeticamente a Teresa do poeta 
romântico Castro Alves, Manuel Bandeira “re-
baixa” a linguagem para um nível mais popular, 
característica típica do Naturalismo brasileiro.

(   ) No poema do autor do Recife, estão presentes 
temas que o acompanharão por toda a sua pro-
dução artística, como o desejo erótico, o olhar 
reflexivo, a ironia e a crítica velada ao lirismo, 
do qual se declara estar farto.

A sequência correta de preenchimento dos parênte-
ses, de cima para baixo, é

A) F   –   F   –   V   –   V   –   V

B) F   –   V   –   F   –   F   –   V

C) V   –   F   –   F   –   V   –   F

D) V   –   V   –   F   –   F   –   V

E) V   –   V   –   V   –   F   –   F
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Questão 39 

Leia as passagens a seguir, retiradas do início da 
obra O Ateneu, de Raul Pompeia, e do final de Me-
nino de Engenho, de José Lins do Rego, e analise 
as afirmativas.

“Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à 
porta do Ateneu. Coragem para a luta.” Bastante 
experimentei depois a verdade deste aviso, que me 
despia, num gesto, das ilusões de criança educada 
exoticamente na estufa de carinho que é o regime 
do amor doméstico, diferente do que se encontra 
fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados 
maternos um artifício sentimental, com a vantagem 
única de fazer mais sensível a criatura à impressão 
rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da 
vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. 
Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, 
dos felizes tempos; como se a mesma incerteza de 
hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perse-
guido outrora e não viesse de longe a enfiada das 
decepções que nos ultrajam.

Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo ape-
nas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade 
dos dias que correram como melhores. Bem consi-
derando, a atualidade é a mesma em todas as datas. 
Feita a compensação dos desejos que variam, das 
aspirações que se transformam, alentadas perpe-
tuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base 
fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob 
a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro 
mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao 
crepúsculo – a paisagem é a mesma de cada lado 
beirando a estrada da vida.

Eu tinha onze anos.”
POMPEIA, R. O Ateneu. 1888.

“Todo esse movimento me vencia a saudade dos 
meus campos, dos meus pastos. Queriam me endi-
reitar, fazer de mim um homem instruído. Quando saí 
de casa, o velho José Paulino me disse:

– Não vá perder seu tempo. Estude, que não se
arrepende.

Eu não sabia nada. Levava para o colégio um 
corpo sacudido pelas paixões de homem feito e uma 
alma mais velha do que o meu corpo. Aquele Sérgio, 
de Raul Pompeia, entrava no internato de cabelos 
grandes e com uma alma de anjo cheirando a virgin-
dade. Eu não: era sabendo de tudo, era adiantado 
nos anos, que ia atravessar as portas do meu colégio.

Menino perdido, menino de Engenho.”

REGO, J.L. Menino de Engenho. 1932.

RESOLUÇÃO

Em mais uma questão sobre o diálogo entre duas 
obras relevantes do romance nacional, O Ateneu 
(1888) e Menino de Engenho (1932), como 
enunciava o tema da prova, temos a relação 
estabelecida entre um autor sui generis do século 
XIX, Raul Pompeia (1863-1895), e um romancista 
de 30, José Lins do Rego (1901-1957), que era 
grande que era admirador condesso do primeiro, 
ainda que a obra onde essa admiração fica mais 
clara seja Doidinho (1933) por também apresentar a 
vida no colégio interno como centro da narrativa. Os 
fragmentos escolhidos são, respectivamente, o 
primeiro momento do Ateneu e o último de Menino 
de Engenho, justamente aquele em que Carlos está 
partindo para o colégio. Em ambos os textos, 
memorialistas, temos um narrador, no tempo 
presente, refletindo sobre o passado e, por isso, 
realizando esse entrelaçamento temporal e 
demonstrando as diferentes visões nos diferentes 
tempos. A diferença entre os dois protagonistas é 
que Sérgio vinha de uma estufa de carinho 
enquanto Sérgio já havia vivido a vida,não possuía 
mais a inocência do primeiro. Se é verdade que 
Sérgio encontra no Ateneu um microcosmo da 
sociedade corrupta – e, portanto, o mundo – a fala 
de José Paulino não tem a intenção de demonstrar 
essa mesma consciência, mas sim de fazer o neto 
efetivamente aproveitar o tempo, até porque o velho 
não é o narrador e nem tem a experiência adquirida 
no no colégio interno, como Sérgio e Carlos, para 
poder realizar essa crítica.
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Com base nos textos, afirma-se:

I. No texto de Raul Pompeia, é possível perceber o
entrelaçamento de diferentes tempos dentro da
narrativa, como o tempo de entrada no Ateneu,
em que o personagem-narrador tinha onze anos,
e o tempo da escrita do texto, em que o narrador
faz uma revisão dessa época à luz do presente.

II. O texto de José Lins do Rego utiliza a referência
a O Ateneu tanto para retratar a mesma situação,
o abandono do lar para seguir os estudos em um
colégio interno, quanto para contrastar o estado
como os dois meninos entraram na escola. Se
o personagem de Raul Pompeia era inocente
e angelical, o de Menino no Engenho já estava
perdido para a inocência, conhecia as paixões
adultas e sabia tudo sobre a vida.

III. Entre as frases “Vais encontrar o mundo. Cora-
gem para a luta.” e “Não vá perder seu tempo.
Estude, que não se arrepende.” subjaz a mesma
ideia de que o colégio interno representa um
microcosmo da sociedade no qual atuam dife-
rentes forças de corrupção, de acordo com o
determinismo do meio.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são

A) I, apenas.

B) III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.
_____________________________________________

Questão 40 

Leia a letra da canção Sampa, de Caetano Veloso, e 
analise as afirmações que seguem, preenchendo os 
parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso).

Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João
É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi
Da dura poesia concreta de tuas esquinas
Da deselegância discreta de tuas meninas

Ainda não havia para mim, Rita Lee
A tua mais completa tradução
Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João

Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto
Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto

RESOLUÇÃO

Olhando para uma das mais belas e significativas 
canções de Caetano Veloso, temos um relato da 
experiência do próprio autor, vindo da Bahia para São 
Paulo, e buscando entender o universo em que 
ingressava através da comparação dos referenciais 
que trazia com os que descobre na megalópole. 
Assim, a imagem do Narsiso serve para justificar a 
primeira reação do eu-lírico, de negação por não ver 
aquilo que estava acostumado, já que os novos 
referenciais serão, entre outros, Rita Lee, Os 
Mutantes, a Poesia Concreta, que estabelecerão os 
novos parâmetros. Ainda que a letra seja, deveras, 
fruto de muito talento, em momeno algum ela faz 
descrições ou torna necessário o conhecimento 
empírico das referências para a apreciação da música.
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É que Narciso acha feio o que não é espelho
E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho
Nada do que não era antes quando não somos Mutantes

E foste um difícil começo
Afasta o que não conheço
E quem vem de outro sonho feliz de cidade
Aprende depressa a chamar-te de realidade
Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso

Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas
Da força da grana que ergue e destrói coisas belas
Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas
Eu vejo surgir teus poetas de campos, espaços
Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva

Pan-Américas de Áfricas utópicas, túmulo do samba
Mais possível novo quilombo de Zumbi
E os Novos Baianos passeiam na tua garoa
E novos baianos te podem curtir numa boa

(   ) A letra da canção dá conta do processo de as-
similação do eu lírico ao espaço urbano da me-
galópole São Paulo, desde seu estranhamento 
inicial, por ter outras referências culturais, até 
seu processo de reconhecimento e de pertenci-
mento à cidade, a partir do qual poderá curti-la 
“numa boa”.

(   ) Ao identificar-se com Narciso, o eu lírico dá a 
entender que o espaço urbano de São Paulo é 
um contraste à beleza, de modo que a assimi-
lação  do sujeito da canção à cidade não será 
possível.

(   ) Referências do universo paulistano como Rita 
Lee e o Concretismo estabelecem os novos 
parâmetros culturais que o eu lírico deverá co-
nhecer para se sentir integrado à cidade.

(   ) O talento da composição reside no fato de que 
o ouvinte seja capaz de reconhecer todas as
referências. Assim, se ele não souber que a
banda “Os Mutantes” existiu e era paulista, será
incapaz de apreciar a música.

A sequência correta de preenchimento dos parênte-
ses, de cima para baixo, é

A) F   –   V   –   F   –   V

B) V   –   F   –   V   –   F

C) V   –   F   –   F   –   F

D) F   –   V   –   V   –   V

E) F   –   F   –   V   –   F
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R E D A Ç Ã O

TEMA 1

Recorte e colagem em trabalhos escolares

Conforme sustentam alguns estudiosos do assunto, as pesquisas escolares apresentadas como simples cópias de 
textos têm origem em uma série de fatores ligados diretamente à atuação do professor.

Sendo assim, a origem do problema da metodologia de copiar e colar empregada pelos alunos não está em 
uma “falha de caráter dos alunos”, na sua “preguiça de ler e resumir” ou na “facilidade com que se pode copiar e 
colar textos inteiros ou excertos e imagens da Internet”, mas sim na incapacidade do professor de propor, apoiar, 
acompanhar e participar com o aluno de pesquisas em que a cópia pura e simples não atenda aos requisitos 
previamente definidos na tarefa.

Adaptado de: CAMARGO, Orson. “Ctrl C Ctrl V, o plágio escolar”; Brasil Escola.
Disponível em http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/ctrl-c-ctrl-v-plagio-escolar.htm. Acesso em 15 de abril de 2017.

Se escolher o tema 1, você deverá analisar as afirmações acima do ponto de vista do aluno, considerando-as coeren-
tes, ou não, com a realidade escolar da qual é oriundo(a). Para dar consistência ao texto, fundamente seu ponto de vista 
com argumentos plausíveis.

TEMA 2

Para que ler literatura?

O comentário a seguir foi extraído de um blog – O discreto blog da burguesia – cuja matéria discorre sobre as postagens 
de uma antiga comunidade do Orkut denominada “Eu odeio literatura”.

“Li menino de engenho.
Para que que eu preciso saber a situação do sertão há um tempo atrás??????
Pega um gráfico de geografia, kkkkk… te mostra tudo”

Adaptado de: https://discretoblog.wordpress.com/2008/06/25/top-11-posts-na-comunidade-eu-odeio-literatura/.
Acesso em 15 abr. 2017.

Para desenvolver sua argumentação, responda à pergunta que introduz o tema 2. Analise essa questão a partir do 
comentário transcrito acima, concordando ou não com o que diz o autor. Saiba que seu texto não será julgado pelo posi-
cionamento assumido por você, mas pela eficiência de sua argumentação.

TEMA 3

LÍNGUA E PODER

Ai, palavras, ai, palavras,
que estranha potência, a vossa!
[...]
sois o sonho e sois a audácia,
calúnia, fúria, derrota...
A liberdade das almas,
ai! com letras se elabora...
E dos venenos humanos
sois a mais fina retorta:
frágil, frágil como o vidro
e mais que o aço poderosa!
     Meireles, Cecília. Romance das palavras aéreas.

Às vezes, também a gente tem o consolo 
de saber que alguma coisa que se disse por 
acaso ajudou alguém a se reconciliar consi-
go mesmo ou com a sua vida de cada dia; a 
sonhar um pouco, a sentir uma vontade de 
fazer alguma coisa boa. Agora sei que outro 
dia eu disse uma palavra que fez bem a al-
guém. Nunca saberei que palavra foi; deve 
ter sido alguma frase espontânea e distraída 
que eu disse com naturalidade  porque  senti  
no  momento  –  e depois esqueci.

Braga, Rubem. A palavra.

Para desenvolver o tema 3, você deverá partir de situação/situações em que as palavras se tornam arma que fere ou 
mão que afaga. Apresente as razões e os sentimentos que levam o ser humano a ferir ou a afagar o outro com palavras, 
refletindo sobre as consequências de tais atos nas relações interpessoais.

ANGLO RESOLVE 38 PUCRS2017/2



Comentário

    Mesmo que tenha mudado signficativamente a sua prova objetiva, a PUC continuou, como 
sempre o faz, apresentando-nos três propostas de redação cujos conteúdos foram bem orientados 
pela banca do vestibular.
    Quem escolhesse o Tema 1 deveria colocar-se no lugar de aluno e se posicionar acerca da 
opinião apresentada na própria proposta de redação que declarava que a culpa da cultura do 
“copia e cola” nas escolas estava na incapacidade de o professor propor pesquisas cujas 
respostas não fossem facilmente encontradas na internet. Para escrever sobre isso, o candidato 
deveria ainda lembrar-se da sua vida escolar e, com base nela, concordar com a opinião de que a 
culpa é do professor ou refutá-la por meio de argumentos coerentes.
     O Tema 2 indagava: “Por que ler literatura?”. Quem o escolhesse, desse modo, deveria, por 
meio de introdução, de desenvolvimento(s) e de conclusão, responder a essa pergunta e ainda 
analisar (concordando ou discordando) o pequeno texto trazido na proposta, o qual menosprezava 
a importância da literatura. A banca deixou claro, contudo, que não era o posicionamento do 
candidato que seria julgado, mas sim a eficiência da sua argumentação.
      Com o título “Língua e Poder”, o Tema 3 propunha que o candidato, a partir de situações, ou 

seja, de exemplos, analisasse o poder que as palavras podem tomar: de ferir e de afagar. Com a 
leitura de um poema de Cecília Meireles e de um de Rubem Braga tratando dessa temática, o 
vestibulando também tinha de refletir sobre as motivações que levam o ser humano a ferir ou a 
afagar o outro com palavras, além de pensar (e escrever!) quais são as possíveis consequências 
daquilo que se fala nas relações interpessoais.
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