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GABARITO COMENTADO – CADERNO 1

SIMULANDO ENEM II 2017 – 3ª Série

 – ENSINO MÉDIO 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina 
Língua 
Inglesa 

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 01

Competência de Área 2: Conhe-
cer e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras 
culturas e grupos sociais.

Habilidade 6: Utilizar os conhecimentos 
da LEM e de seus mecanismos como 
meio de ampliar as possibilidades de 
acesso a informações, tecnologias e 
culturas.

A) Alternativa correta. O ministro diz: “We believe that growth and 
environment protection is possible”, ou seja, “Nós acreditamos que 
crescimento e proteção ambiental é possível.

B) Alternativa incorreta.  As áreas rurais foram severamente atingidas 
pela mudança climática (hit hard by climate change), diz o autor do 
texto, mas essa não foi a fala do ministro.

C) Alternativa incorreta. O autor do texto diz que mudanças climáticas 
(climate change) atingiram algumas áreas do país, mas a fala do 
pronunciamento inaugural do ministro diz respeito a necessidade de 
conciliar crescimento com proteção ambiental.

D) Alternativa incorreta. O autor do texto diz que há ajuda da Suíça (Swiss 
aid) para a Índia em questões relacionadas ao meio ambiente, mas 
em nenhum momento o ministro cita a Suíça em seu pronunciamento.

E) Alternativa incorreta. A ministra anterior questiona se a pobreza e a 
necessidade não são os maiores poluidores, mas o ministro fala que 
é possível conciliar crescimento (growth) com proteção ambiental 
(environment protection).

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: A

Disciplina 
Língua 
Inglesa

Série 
3.ª

Nível de  
dificuldade 

Médio
Questão 02

Competência de Área 2: Conhe-
cer e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras 
culturas e grupos sociais.

Habilidade 8: Reconhecer a importân-
cia da produção cultural em LEM como 
representação da diversidade cultural 
e linguística.

A) Alternativa incorreta. O texto diz que as mensalidades são realmente 
elevadas, mas em nenhum momento diz que elas superam os 
benefícios de se graduar.

B) Alternativa incorreta. O Governo americano concede bolsas (grants) 
e ou ajudas financeiras para alunos de famílias de baixa renda, mas 
não fala que é só para universidades privadas.

C) Alternativa incorreta. O texto diz que o governo americano concede 
bolsas (grants) a alunos e que educação superior é realmente cara, 
mas não diz que os alunos raramente se formam e esse também não 
é a ideia central do texto.

D) Alternativa correta. O texto diz que um titular de Bacharel (bachelor’s 
degree) ganha (earns) no curso de sua vida (over the course of their 
lifetime) um milhão de dólares a mais do que alguém que tem apenas 
o diploma de ensino médio (high school diploma), portanto, fazer um 
curso superior é compensador.

E) Alternativa incorreta. Se quem tem um título de Bacharel ganha (earns) 
um milhão de dólares a mais do que alguém que tem apenas o diploma 
de ensino médio (high school diploma) é porque o diploma de ensino 
médio não garante a mesma remuneração.

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: D
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Disciplina 
Língua 
Inglesa 

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 03

Competência de Área 2: Conhecer e usar 
língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 
instrumento de acesso a informações e a 
outras culturas e grupos sociais.

Habilidade 7: Relacionar um texto em LEM, 
as estruturas linguísticas, sua função e seu 
uso social.

A) Alternativa correta. Ao incluir no texto dois relatos de antigos 
viciados em jogo de computador, é possível inferir que o autor 
do texto quer mostrar o quão comum é esse vício.

B) Alternativa incorreta. O autor ao relatar a história de Daniel, 
menciona que Daniel jogava o jogo EverQuest, mas o foco não 
é no jogo em si e sim no ato de jogar jogos de computador.

C) Alternativa incorreta. No último parágrafo, o professor Gribble 
encoraja os pais a reduzir o tempo de seus filhos jogando, mas 
nos relatos dos parágrafos dois e três não há qualquer alerta 
aos pais.

D) Alternativa incorreta. O fato de os adolescentes dos relatos 
jogarem compulsivamente fazia com que eles perdessem aulas, 
mas não se pode inferir que os alunos estivessem desmotivados 
na escola e que por isso jogavam.

E) Alternativa incorreta. Os adolescentes dos relatos não fizeram 
parte do grupo de alunos que o professor utilizou na pesquisa.

Conteúdo: Interpretação de texto. 

Gabarito: A

Disciplina 
Língua 
Inglesa 

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 04

Competência de Área 2: Conhecer e usar 
língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 
instrumento de acesso a informações e a 
outras culturas e grupos sociais.

Habilidade 6: Utilizar os conhecimentos 
da LEM e de seus mecanismos como meio 
de ampliar as possibilidades de acesso a 
informações, tecnologias e culturas.

A) Alternativa incorreta. Não há no texto qualquer referência às 
provas se serão em inglês ou não, e sim no fato de que as aulas 
serão ensinadas (will be taught) em inglês.

B) Alternativa incorreta. O texto diz que os cursos da universidade 
serão ensinados e avaliados inteiramente em inglês, em vez de 
italiano (will be taught and assessed entirely in English rather than 
Italian) e não que ampliará o número de vagas para estrangeiros.

C) Alternativa incorreta.O texto não diz que a universidade quer 
investir na divulgação no mercado internacional e sim competir 
internacionalmente (compete as an international institution) 
oferecendo seus cursos em inglês. 

D) Alternativa correta. A universidade para competir internacional-
mente vai mudar para a língua inglesa (switch to the English 
language), portanto, a maioria dos seus cursos será ensinado 
(will be taught) em inglês.

E) Alternativa incorreta. A maioria dos cursos que a universidade 
ensinava em italiano passarão a ser ensinados (will be taught) 
em inglês para competir internacionalmente e não fala de metas 
para melhorar o ensino de italiano.

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: D
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Disciplina 
Língua 
Inglesa 

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 05

Competência de Área 2: Conhe-
cer e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras 
culturas e grupos sociais.

Habilidade 5: Associar vocábulos e 
expressões de um texto em LEM ao 
seu tema.

A) Alternativa incorreta. A canção diz que “ebony” aqui simbolizando 
o “negro” e “ivory” aqui simbolizando o “branco aprendem a viver e 
aprendem a dar o que precisamos para sobreviver (we learn to live, we 
learn to give) promovendo assim a união das raças.

B) Alternativa incorreta. Quando a canção diz: “nós aprendemos a dar” 
(we learn to give) ela quer dizer uma doação de harmonia e respeito 
mútuo entre as raças “branca” aqui simbolizada por “ivory” e “negra” 
aqui simbolizada por “ebony”.

C) Alternativa incorreta. A canção ao dizer que “Ébano e marfim vivem 
juntos em perfeita harmonia (Ebony and ivory live together in perfect 
harmony) defende o respeito étnico, sobretudo entre brancos e negros 
e não as manifestações culturais.

D) Alternativa incorreta. A canção fala da raça branca, aqui simbolizada 
por “ivory” e a negra, aqui simbolizada por “ebony” e diz que “nós todos 
sabemos que as pessoas são iguais” (We all know that people are the 
same) defendendo assim o respeito étnico e não o bem em relação 
ao mal.

E) Alternativa correta. A canção diz: Ébano e marfim vivem juntos em 
perfeita harmonia (Ebony and ivory live together in perfect harmony) 
sendo “ébano” simbolizando o “preto” e “ivory” o “branco” em uma clara 
mensagem em favor do respeito étnico.

Conteúdo: Interpretação de texto.

Gabarito: E

Disciplina 
Língua 

Espanhola

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 01

Competência de Área 2: Conhe-
cer e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras 
culturas e grupos sociais.  

Habilidade 6:  Utilizar os conhecimen-
tos da LEM e de seus mecanismos 
como meio de ampliar as possibi-
lidades de acesso a informações, 
tecnologias e culturas.

A) Alternativa correta. De acordo com o texto, o projeto português 
Pirlilampos criou uma tábua de classificação das espécies de pirilampos 
da Península Ibérica. 

B) Alternativa incorreta. Na Espanha há cerca de 12 espécies de pirilampos. 
C) Alternativa incorreta. A classificação realizada pelo projeto é das espécies 

de pirilampos presentes na Península Ibérica. 
D) Alternativa incorreta. O projeto não desenvolveu uma espécie de piri-

lampos macho, mas, sim, uma classificação das espécies de pirilampos 
presentes na Península Ibérica.

E) Alternativa incorreta. O texto diz que há mais de 2 mil espécies de 
pirilampos da América Latina, mas não credita essa informação como 
uma descoberta do projeto português. 

Conteúdo: Curiosidades: La luciér-
naga.

Gabarito: A
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Disciplina 
Língua 

Espanhola

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 02

Competência de Área 2: Conhecer 
e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras 
culturas e grupos sociais. 

Habilidade 7:  Relacionar um texto 
em LEM, as estruturas linguísticas, 
sua função e seu uso social.

A) Alternativa incorreta. A referência que se faz à economia é apenas para 
atribuir ao texto um aspecto irônico. 

B) Alternativa incorreta. No texto, não se criticam os programas humanitários, 
mas, sim, os países que os realizam.

C) Alternativa incorreta. Não há referências às leis que regem as relações 
internacionais no texto. 

D) Alternativa correta. De acordo com o texto, os países que realizam 
ações humanitárias são os mesmos que anteriormente bombardearam a 
localidade à qual ajudam.

E) Alternativa incorreta. Não se questionam as intenções dos países que 
realizam as ações humanitárias. Demonstra-se a hipocrisia que existe 
nessas ações. 

Conteúdo: Charlemos: Volunta-
riado. 

Gabarito: D

Disciplina 
Língua 

Espanhola

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 03

Competência de Área 2: Conhecer 
e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras 
culturas e grupos sociais.  

Habilidade 5:  Associar vocábulos 
e expressões de um texto em LEM 
ao seu tema.

A) Alternativa correta. Os termos destacados indicam que a  ação é lenta 
(suave, suavecito) e gradual (pasito a pasito, poquito a poquito). 

B) Alternativa incorreta. Os termos destacados não são elementos que 
constituem um texto injuntivo, portanto, não podem ser interpretados como 
indicativo de procedimento a ser seguido. 

C) Alternativa incorreta. Não se pode inferir por meio dos termos destacados 
que se trate  de conselhos para uma forma específica de conduta.  

D) Alternativa incorreta. As estruturas sublinhadas não indicam dúvida.
E) Alternativa incorreta. Os termos demonstram como a ação deverá se 

desenvolver, ou seja, paulatinamente e não como o eu lírico será percebido 
ao executá-la.

Conteúdo: Gramática en contexto: 
Pronombres y adverbios.

Gabarito: A

Disciplina 
Língua 

Espanhola

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 04

Competência de Área 2: Conhecer 
e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras 
culturas e grupos sociais. 

Habilidade 7:  Relacionar um texto 
em LEM, as estruturas linguísticas, 
sua função e seu uso social.

A) Alternativa incorreta. Os dizeres presentes na imagem não se referem 
a dados sobre o aumento ou a diminuição da violência contra a mulher.

B) Alternativa incorreta. O texto não especifica o espaço em que ocorre 
violência contra a mulher.

C) Alternativa incorreta. Não há referências ao agressor, somente à vítima e 
ao tipo de violência.

D) Alternativa correta. Termos presentes na imagem – insulto, indiferencia, 
desprecio – evidenciam que a violência contra a mulher não se restringe 
à violência física – violación, feminicidio. 

E) Alternativa incorreta. O texto não faz referência ao espaço onde ocorreria 
a violência contra a mulher.

Conteúdo: Leamos y entendamos: 
Mujeres.

Gabarito: D



6 – Gabarito Comentado Simulando Enem II – 3.a Série – Caderno 1 EM | 2017

Disciplina 
Língua 

Espanhola

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 05

Competência de Área 2: Conhecer 
e usar língua(s) estrangeira(s) 
moderna(s) como instrumento de 
acesso a informações e a outras 
culturas e grupos sociais. 

Habilidade 6: Utilizar os conhe-
cimentos da LEM e de seus me-
canismos como meio de ampliar 
as possibilidades de acesso a 
informações, tecnologias e culturas.

A) Alternativa incorreta. Os recursos naturais não são tema do texto.
B) Alternativa incorreta. Não há no texto uma crítica às relações desiguais, 

mas, sim, à dependência guatemalteca. 
C) Alternativa incorreta. No texto não há um juízo de valor em relação ao 

produto nacional, porque ele sequer é mencionado. 
D) Alternativa incorreta. O funeral não é tema do texto. É apenas o mote 

para que se possa fazer uma crítica à dependência da Guatemala dos 
produtos estrangeiros. 

E) Alternativa correta. O texto narra um acontecimento fúnebre e ressalta que 
todos os objetos usados no ritual foram importados de outro país. O único 
“produto” nacional era o cadáver. Logo, usando de ironia, o texto critica a 
dependência do país de produtos importados. 

Conteúdo: Leamos y entendamos: 
Guatemala.

Gabarito: E

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 06

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 21:  Reconhecer em 
textos de diferentes gêneros, recur-
sos verbais e não verbais utilizados 
com a finalidade de criar e mudar 
comportamentos e hábitos.

A) Alternativa incorreta. O texto não especifica a faixa etária dos usuários.
B) Alternativa incorreta. O texto é voltado para pessoal leigo, não para 

aperfeiçoamento tecnológico.
C) Alternativa incorreta. O texto alerta os usuários que são dependentes das 

redes sociais, não aqueles que a utilizam como complemento do círculo 
de amizades.

D) Alternativa correta. O texto sugere mudanças aos usuários que passam 
mais tempo on-line do que entre amigos.

E) Alternativa incorreta. O texto não objetiva informar sobre o funcionamento 
de sites de relacionamento.Conteúdo: Novas linguagens.

Gabarito: D

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 07

Competência de Área 6:  Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da 
realidade pela constituição de sig-
nificados, expressão, comunicação 
e informação.

Habilidade 18: Identif icar os 
elementos que concorrem para 
a progressão temática e para a 
organização e estruturação de 
textos de diferentes gêneros e tipos.

A) Alternativa correta. O texto II aponta para a criação de neologismos 
baseados na linguagem do sertanejo e em construções eruditas da língua.

B) Alternativa incorreta. As palavras relacionadas não são típicas de 
vocabulário regional e, justamente por serem amplamente utilizadas, não 
exemplificam a originalidade de Guimarães Rosa.

C) Alternativa incorreta. As expressões listadas não são exemplos de 
inovações linguísticas.

D) Alternativa incorreta. O uso de verbos no subjuntivo acontece pela 
necessidade da narrativa, não por inovação linguística.

E) Alternativa incorreta. A interlocução com o leitor não é uma marca de 
inovação linguística na obra de Guimarães Rosa.

Conteúdo: Processos de formação 
de palavras.

Gabarito: A
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 08

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 21:  Reconhecer em 
textos de diferentes gêneros, recur-
sos verbais e não verbais utilizados 
com a finalidade de criar e mudar 
comportamentos e hábitos.

A) Alternativa incorreta. Não há ironia no texto, apenas um alerta para o perigo 
de enviar mensagens e dirigir ao mesmo tempo.

B) Alternativa incorreta. Não há debate e nem se levantam questões éticas 
no anúncio.

C) Alternativa incorreta. O texto não questiona as regras de trânsito, questiona 
a postura dos motoristas.

D) Alternativa correta. A propaganda associa o fato de enviar mensagens 
ao dirigir ao personagem Hannibal, psicopata conhecido pelo sangue 
frio. Assim, aliando imagem e slogan, propõe reflexão sobre o envio de 
mensagens no trânsito.

E) Alternativa incorreta. Não se propõe a proibição do uso de celular, mas a 
conscientização dos motoristas.

Conteúdo: Linguagem verbal e não 
verbal.

Gabarito: D

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 09

Competência de Área 8: Com-
preender e usar a língua por-
tuguesa como língua materna, 
geradora de significação e integra-
dora da organização do mundo e da 
própria identidade.

Habilidade 26: Relacionar as varie-
dades linguísticas a situações espe-
cíficas de uso social.

A)  Alternativa incorreta. O texto I discorre sobre mudança linguística. Assim, 
mostra que as palavras de antigamente eram diferentes, mas não escassas.

B) Alternativa incorreta. O léxico do português brasileiro foi (e é) bastante 
enriquecido com elementos da cultura africana, indígena, japonesa, alemã 
e outras com as quais tem contato.

C) Alternativa incorreta. Não existe estabilidade no léxico. Uma característica 
das línguas vivas é a mudança.

D) Alternativa incorreta. Há inclusão de palavras derivadas do inglês, mas 
isso não é significativo o bastante para dizer que o português se apoia no 
léxico do inglês.

E) Alternativa correta. Ambos os textos apontam para a variedade lexical do 
português.

Conteúdo: Variedades linguísticas.

Gabarito: E

Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 10

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 24: Reconhecer no 
texto estratégias argumentativas 
empregadas para o convencimento 
do público, tais como a intimidação, 
sedução, comoção, chantagem, 
entre outras.

A) Alternativa incorreta. O sentido de “expectativas de vida” é o de desejos e 
conquistas, não sendo relacionado com a idade dos cônjuges.

B) Alternativa correta. O poema ironiza o sujeito que tem poucas expectativas 
na vida e se contenta com uma vida mediana, um amor mediano, uma 
felicidade mediana.

C) Alternativa incorreta. “Meio felizes” refere-se a uma felicidade incompleta, 
não ao fato de que apenas um dos cônjuges sentir-se-ia realizado.

D) Alternativa incorreta. O poema faz uma crítica ao indivíduo de classe média, 
que almeja grandes conquistas financeiras, mas não as obtém, e procura, 
ao “juntar rendas”, melhorar esse patamar.

E) Alternativa incorreta. O adjetivo “médio”, no título, faz referência a uma 
pessoa medíocre e que se contenta com pouco, não a alguém inábil em 
conquistas amorosas.

Conteúdo: Língua e sociedade.

Gabarito: B
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
3.ª

 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 11

Competência de Área 6:  Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da 
realidade pela constituição de sig-
nificados, expressão, comunicação 
e informação.

Habilidade 19:  Analisar a função 
da linguagem predominante nos 
textos em situações específicas 
de interlocução.

A) Alternativa incorreta. A função apelativa tem o objetivo de persuadir o leitor 
a comprar um produto ou uma ideia. Não é o que se observa no poema.

B) Alternativa incorreta. A função fática tem o objetivo de estabelecer a 
comunicação entre os interlocutores. No poema, não há interlocução.

C) Alternativa incorreta. A função referencial tem o objetivo de transmitir ao 
interlocutor dados da realidade. O poema é subjetivo.

D) Alternativa incorreta. A função metalinguística apresenta o código se 
manifestando sobre o próprio código e esse não é um poema que aborda 
a construção da poesia.

E) Alternativa correta. Além da função poética, o poema utiliza a função 
emotiva, uma vez que o eu lírico se manifesta em primeira pessoa, com 
o objetivo de expressar seus sentimentos.Conteúdo: Funções da linguagem.

Gabarito: E

Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 12

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 22:  Relacionar, em 
diferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos.

A) Alternativa incorreta. O texto não comprova, apenas questiona.
B) Alternativa incorreta. Não há, nos textos, demonstração da importância 

da vitamina D para a saúde.
C) Alternativa correta. O Texto II se opõe ao Texto I ao afirmar que a vitamina D 

é produzida pelo organismo. O Texto I afirma que é obtida em alimentos 
como gema de ovo e manteiga.

D) Alternativa incorreta. O Texto I afirma isso, não o Texto II.
E) Alternativa incorreta. O Texto II afirma que o corpo humano produz 

naturalmente essa vitamina, não de forma artificial.
Conteúdo: Textos de divulgação 
científica.

Gabarito: C 

Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 13

Competência de Área 6:  Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da 
realidade pela constituição de sig-
nificados, expressão, comunicação 
e informação.

Habilidade 18:  Identificar os 
elementos que concorrem para 
a progressão temática e para a 
organização e estruturação de 
textos de diferentes gêneros e tipos.

A) Alternativa correta. Carolina Maria de Jesus usa metáforas para evidenciar 
a nostalgia da adolescência e a oposição dela à vida adulta.

B) Alternativa incorreta. A moça se mostra esperançosa ao conseguir, com o 
trabalho como catadora, ascender para profissões em que possa “andar 
bem bonita”.

C) Alternativa incorreta. Carolina não procura convencer a moça a não comer 
as salsichas do lixo, mas a procurar uma outra forma de ganhar a vida 
que não seja apenas revirando as latas.

D) Alternativa incorreta. A narradora se identifica com a mocinha que comia 
salsichas do lixo, mas isso nada tem de irônico.

E) Alternativa incorreta. O texto tem certo lirismo, mas não por conta de um 
discurso inflamado: o discurso sobre a adolescência foi melancólico e 
nostálgico.Conteúdo: Figuras de linguagem.

Gabarito: A
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 14

Competência de Área 6:  Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da 
realidade pela constituição de sig-
nificados, expressão, comunicação 
e informação.

Habilidade 18:  Identificar os 
elementos que concorrem para 
a progressão temática e para a 
organização e estruturação de 
textos de diferentes gêneros e tipos.

A) Alternativa incorreta. O “mas” é adversativo nessa oração.
B) Alternativa correta. A conjunção “ou” indica alternância, o que quer dizer 

que ao personagem só caberia uma das opções apresentadas.
C) Alternativa incorreta. O “e” estabelece relação de adição entre as orações.
D) Alternativa incorreta. O “mas” é adversativo nas duas ocorrências.
E) Alternativa incorreta. “Onde” apresenta retomada de lugar (o bueiro) e 

não de tempo.

Conteúdo: Orações coordenadas.

Gabarito: B

Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 15

Competência de Área 6:  Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da 
realidade pela constituição de sig-
nificados, expressão, comunicação 
e informação.

Habilidade 18:  Identificar os 
elementos que concorrem para 
a progressão temática e para a 
organização e estruturação de 
textos de diferentes gêneros e tipos.

A) Alternativa incorreta. Não se estabelece relação de conformidade entre 
as orações da tira.

B) Alternativa incorreta. A partícula “se” presente no enunciado é uma 
conjunção subordinativa condicional, não um pronome reflexivo.

C) Alternativa incorreta. A ideia da condição até poderia ser observada na 
tira, mas a justificativa que a acompanha a invalida.

D) Alternativa correta. A expressão “é como se” sugere possibilidade.
E) Alternativa incorreta. O personagem utiliza a terceira pessoa porque está 

fazendo suposições acerca dos tubarões.

Conteúdo: Oração subordinada 
adverbial.

Gabarito: D
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 16

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 21:  Reconhecer em 
textos de diferentes gêneros, recur-
sos verbais e não verbais utilizados 
com a finalidade de criar e mudar 
comportamentos e hábitos.

A) Alternativa incorreta. Pensar em crianças refugiadas é extrapolar o texto de 
Pawel Kuczynski com base em elementos extratextuais como a presença 
de pessoas que fogem de países em guerra pelo mar. Não há contexto 
na imagem para se estabelecer essa relação.

B) Alternativa incorreta. O perigo oferecido pelos smartphones, que aparecem 
no mar como se fossem tubarões, é mais desviar a criança da leitura do 
que o acesso a conteúdos perigosos na internet.

C) Alternativa correta. A metáfora presente na imagem, com a vela do barco 
formada por livros, levando um menino absorto por um oceano sem fim, 
deixa claro que o objetivo do texto é apresentar a leitura como ampliação 
de horizontes.

D) Alternativa incorreta. O menino se senta confortavelmente no barco para 
ler o livro, logo essa alternativa não se sustenta.

E) Alternativa incorreta. Os aparelhos eletrônicos aparecem como antago-
nistas da leitura, não como elementos democratizadores dela.

Conteúdo: Charges e cartum.

Gabarito: C

Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 17

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 24:  Reconhecer no 
texto estratégias argumentativas 
empregadas para o convencimento 
do público, tais como a intimidação, 
sedução, comoção, chantagem, 
entre outras.

A) Alternativa correta. A palavra “meio” é polissêmica, podendo ser entendida 
como “metade” ou como “lugar” na fala do filhote. Essa possibilidade, aliada 
à sugestão de que a mãe tartaruga é idosa, provoca humor.

B) Alternativa incorreta. “Meio” é substantivo quando sinônimo de “lugar” 
e adjetivo quando sinônimo de “metade”. Não possui função adverbial.

C) Alternativa incorreta. Na expressão “meio ambiente”, “meio” possui noção 
de lugar.

D) Alternativa incorreta. “Meio” é substantivo quando sinônimo de “lugar” não 
apresenta características de adjetivo.

E) Alternativa incorreta. “Meio” se relaciona à “pequena” para sugerir a velhice 
da mãe, provocando o humor. Isso não gera dúvidas no filhote.Conteúdo: Polissemia.

Gabarito: A 

Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 18

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 24:  Reconhecer no 
texto estratégias argumentativas 
empregadas para o convencimento 
do público, tais como a intimidação, 
sedução, comoção, chantagem, 
entre outras.

A) Alternativa incorreta. Outros personagens já tinham apresentado o produto 
à Branca de Neve, sem sucesso.

B) Alternativa incorreta. O texto não sugere isso. Apenas um vendedor foi 
mencionado na tira, não é possível generalizar.

C) Alternativa incorreta. Não há lógica em relacionar a fruta com o aparelho 
eletrônico. A possibilidade de convencimento se dá exatamente pela 
ausência da lógica, pois o consumidor se sente beneficiado pelo produto.

D) Alternativa incorreta. O vendedor apresenta à Branca de Neve a mesma 
maçã envenenada. Houve mudança na postura dele em relação à princesa.

E) Alternativa correta. A tira faz referência a uma estratégia comum e ilegal 
no comércio, a venda casada. Com a oferta de um celular, Branca de 
Neve aceita a maçã envenenada, pois se sente beneficiada pelo aparelho 
que ganhou.

Conteúdo: Persuasão.

Gabarito: E
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 19

Competência de Área 8: Compre-
ender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora 
de significação e integradora da 
organização do mundo e da própria 
identidade.

Habilidade 27:  Reconhecer os 
usos da norma-padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações 
de comunicação. 

A) Alternativa incorreta. A posição do adjunto adverbial é indiferente na 
norma culta.

B) Alternativa correta. A frase está na voz passiva e o verbo “vender” tem 
como sujeito “casas”, por isso deveria haver concordância entre eles.

C) Alternativa incorreta. A enumeração que se segue à expressão “contendo” 
deve ser introduzida por dois-pontos.

D) Alternativa incorreta. Nesse caso, o emprego do adjunto adnominal não 
é obrigatório.

E) Alternativa incorreta. “Suíte” vem da palavra francesa suite, que não tem 
acento gráfico. Entretanto, para se adequar às regras do português, deve 
ser acentuada.Conteúdo: Concordância verbal.

Gabarito: B

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 20

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 

Habilidade 21:  Reconhecer, em 
textos de diferentes gêneros, recur-
sos verbais e não verbais utilizados 
com a finalidade de criar e mudar 
comportamentos e hábitos.  

A) Alternativa incorreta. A campanha convida o interlocutor a assumir uma 
postura reflexiva diante da própria atitude, não diante dos fenômenos 
naturais.

B) Alternativa incorreta. Se o produto é reutilizável, seu consumo não gera 
problema para o meio ambiente.

C) Alternativa incorreta. Não se apresenta uma proposta de toalha de papel 
reciclável.

D) Alternativa correta. Apresentando o mapa da América do Sul e sugerindo 
que o consumo de papel toalha degrada a vegetação presente na Floresta 
Amazônica, a propaganda faz um apelo ao consumidor para que utilize 
os produtos de forma mais consciente.

E) Alternativa incorreta. O objetivo da campanha é que o consumidor seja 
mais comedido, não que crie campanhas de sustentabilidade.

Conteúdo: Publicidade e propa-
ganda.

Gabarito: D

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 21

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 

Habilidade 23: Inferir em um texto 
quais são os objetivos de seu pro-
dutor e quem é seu público-alvo, 
pela análise dos procedimentos ar-
gumentativos utilizados.  

A) Alternativa incorreta. Segundo o texto, a linguagem é perfeita para o que 
se propõe.

B) Alternativa incorreta. Embora haja abreviações e emoticons para exprimir 
os sentimentos, a linguagem das mensagens não pode ser chamada de 
minimalista, pois também existem alongamentos, pontuação repetida e 
outros recursos de ênfase.

C) Alternativa incorreta. O texto não aborda especificamente esse elemento, 
mas a linguagem das mensagens pode ser figurada, como acontece na 
linguagem do “mundo real”.

D) Alternativa incorreta. Alguns autores consideram a linguagem das 
mensagens pobre. O autor do texto a considera rica e interessante.

E) Alternativa correta. De acordo com o trecho, a linguagem presente nas 
mensagens é tão inovadora que o autor chama os jovens de bilíngues.

Conteúdo: Compreensão de texto.

Gabarito: E
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 22

Competência de Área 7: Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 22:  Relacionar, em 
diferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos.

A) Alternativa incorreta. O texto I apresenta elementos constitutivos apenas 
da “Canção do exílio”.

B) Alternativa correta. O texto I é uma paródia, porque retoma elementos do 
texto original com o objetivo de ironizá-los.

C) Alternativa incorreta. O texto I utiliza as ideias do texto original, mas não 
as mesmas palavras.

D) Alternativa incorreta. É bastante claro que o texto I se refere ao texto II, 
por isso não pode ser considerado alusão.

E) Alternativa incorreta. O texto I subverte a ideia original para criticá-la.
Conteúdo: Intertextualidade.

Gabarito: B

Disciplina 
Língua 

Portuguesa 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 23

Competência de Área 6:  Compre-
ender e usar os sistemas simbólicos 
das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da 
realidade pela constituição de sig-
nificados, expressão, comunicação 
e informação. 

Habilidade 18: Identif icar os 
elementos que concorrem para 
a progressão temática e para a 
organização e estruturação de 
textos de diferentes gêneros e tipos.  

A) Alternativa incorreta. O texto não apresenta metáforas.
B) Alternativa incorreta. O texto não apresenta metalinguagem.
C) Alternativa correta. Os dois-pontos introduzem um aposto, um exemplo 

ou um comentário. Ao utilizar a expressão por extenso, o autor enfatiza a 
oração seguinte e, por consequência, o exemplo.

D) Alternativa incorreta. O texto é predominantemente denotativo.
E) Alternativa incorreta. O recurso não prejudica a leitura, enfatiza o exemplo 

que será dado no período seguinte.

Conteúdo: Pontuação.

Gabarito: C

Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 24

Competência de Área 8: Compre-
ender e usar a língua portuguesa 
como língua materna, geradora 
de significação e integradora da 
organização do mundo e da própria 
identidade.

Habilidade 27:  Reconhecer os 
usos da norma-padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações 
de comunicação.

A) Alternativa correta. Marcos Bagno é conhecido por criticar arduamente a 
norma-padrão do português, mas também por defender que é necessário 
conhecê-la para se adaptar aos diferentes contextos de comunicação 
existentes. Nesse caso, ele utiliza a língua padrão, que é a mais adequada 
ao gênero textual e ao veículo desse texto.

B) Alternativa incorreta. Os argumentos apresentados no texto são plausíveis 
e verificados.

C) Alternativa incorreta. O entrevistado propõe que todos conheçam a norma, 
mas que também sejam respeitadas as outras variantes.

D) Alternativa incorreta. Bagno acredita que toda língua está em construção 
e por isso rechaça o uso da gramática do português europeu.

E) Alternativa incorreta. O número de falantes de português brasileiro é muito 
mais expressivo do que o de português europeu.

Conteúdo: Gramática, norma e 
prescrição.

Gabarito: A
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Disciplina 
Língua 

Portuguesa

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 25

Competência de Área 8: Com-
preender e usar a língua por-
tuguesa como língua materna, 
geradora de significação e integra-
dora da organização do mundo e da 
própria identidade.

Habilidade 27:  Reconhecer os 
usos da norma-padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações 
de comunicação.

A) Alternativa incorreta. Pela norma culta do português, a ênclise deveria ser 
utilizada nessa situação.

B) Alternativa incorreta. Pautando-se pela adequação da linguagem, só se 
deve exigir a ênclise em contextos formais.

C) Alternativa correta. Pautando-se pela adequação da linguagem, só se deve 
exigir a ênclise em contextos formais. A tira é uma situação informal, por 
isso a expressão “me traga” pode ser usada.

D) Alternativa incorreta. O pronome oblíquo no início da frase é uma 
construção presente em qualquer classe social, por isso, não é vítima de 
preconceito.

E) Alternativa incorreta. O pronome oblíquo no início da frase é uma 
construção presente em qualquer classe social.

Conteúdo: Colocação pronominal.

Gabarito: C

Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 26

Competência de Área 5: Anali-
sar, interpretar e aplicar recursos 
expressivos das l inguagens, 
relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção.

Habilidade 16:  Relacionar informa-
ções sobre concepções artísticas 
e procedimentos de construção do 
texto literário.

A) Alternativa incorreta. O verbo “dormir”, intensificado pela presença do 
advérbio “profundamente”, adquire novos significados, configurando-se 
como uma metáfora da morte dos familiares do eu lírico, e não como sua 
convivência com eles.

B) Alternativa incorreta. Embora o eu lírico demonstre certa melancolia, a 
partir da penúltima estrofe, por constatar que os entes queridos haviam 
morrido (dormido profundamente), não se pode afirmar que o emprego do 
verbo “dormir” se configure como uma metáfora de sua falta de perspectiva.

C) Alternativa correta. Na primeira estrofe, o verbo “adormecer” foi empregado 
em seu sentido literal, com o significado de dormir, repousar. Na penúltima 
estrofe, a enumeração dos familiares (a avó, o avô, Totônio, Tomásia e 
Rosa) potencializada pela pergunta “Onde estão todos eles?” cria o cenário 
necessário para que o verbo “dormir” adquira na última estrofe um valor 
metafórico com o sentido de “morrer”.

D) Alternativa incorreta. O poema estabelece um paralelo entre o passado 
e o presente, o qual é intensificado, respectivamente, pelos advérbios 
ontem e hoje, para expressar o saudosismo da infância e as recordações 
de uma festa de São João. Embora a nostalgia do tempo passado seja 
perceptível no poema, não se pode dizer que o verbo “dormir” se configure 
como uma metáfora desse fato.

E) Alternativa incorreta. O verbo “adormecer” (e não o verbo “dormir”), na 
primeira estrofe, é que foi empregado com o sentido de situação de 
extrema sonolência.

Conteúdo: Metáfora. 

Gabarito: C



14– Gabarito Comentado Simulando Enem II – 3.a Série – Caderno 1 EM | 2017

Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 27

Competência de Área 5: Anali-
sar, interpretar e aplicar recursos 
expressivos das l inguagens, 
relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção.

Habilidade 16:  Relacionar informa-
ções sobre concepções artísticas 
e procedimentos de construção do 
texto literário.

A) Alternativa incorreta. Não há, na passagem apresentada, evidência de 
reflexão sobre o funcionamento da linguagem, o que caracterizaria a 
presença da metalinguagem.

B) Alternativa correta. Na passagem “Diga-se de paisagem, Constança: eu 
estava me bonitando para si”, percebe-se a utilização do neologismo por 
meio da criação de uma nova palavra: a forma verbal “bonitar” flexionada 
no gerúndio. Além disso, a alteração da expressão idiomática “diga-se 
de passagem” para “diga-se de paisagem” pode ser considerada uma 
inovação na construção do texto literário.

C) Alternativa incorreta. Não há evidência de diálogos implícitos ou explícitos 
com outros textos preexistentes na passagem apresentada.

D) Alternativa incorreta. Não se percebe na passagem “Diga-se de paisagem, 
Constança: eu estava me bonitando para si”, a repetição excessiva de 
sons vocálicos. 

E) Alternativa incorreta. O texto se utiliza unicamente da linguagem verbal, 
portanto não há manifestação da multimodalidade, a qual pressupõe o 
emprego de linguagens diversificadas.

Conteúdo: Construção do texto 
literário.

Gabarito: B

Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 28

Competência de Área 7:  Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 22:  Relacionar, em 
diferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos.

A) Alternativa incorreta. A citação fundamenta-se na referência a passagens 
dos discursos de outrem devidamente marcadas por sinais de pontuação 
ou pela identificação ao autor. Esse tipo de intertextualidade não está 
presente na tirinha.

B) Alternativa incorreta. A tirinha faz alusão ao poeta Carlos Drummond por 
meio dos desenhos e ao poema “No meio do caminho”, mas não menciona 
aspectos relacionados ao movimento modernista.

C) Alternativa incorreta. A paráfrase ocorre quando o intertexto reafirma o 
sentido presente no texto original. Na tirinha o diálogo intertextual foi 
utilizado com um viés humorístico.

D) Alternativa incorreta. A epígrafe é um registro escrito introdutório, no qual 
o escritor se vale da passagem de uma obra para dar início ao seu próprio 
enredo. A epígrafe geralmente é usada em romances, teses, monografias, 
etc., e não em tirinhas.

E) Alternativa correta. O autor da tirinha, Andrício de Souza, se apodera 
do poema de Carlos Drummond, não para endossar o discurso original, 
mas para desvirtuá-lo e criar, por meio desse procedimento, um tom 
humorístico, sarcástico, irônico.

Conteúdo: Intertextualidade. 

Gabarito: E
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Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 29

Competência de Área 5: Anali-
sar, interpretar e aplicar recursos 
expressivos das l inguagens, 
relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção.

Habilidade 16:  Relacionar informa-
ções sobre concepções artísticas 
e procedimentos de construção do 
texto literário.

A) Alternativa incorreta. De fato, o eu lírico procura salientar as infinitas 
possibilidades de significação das palavras no poema, mas ele não imprime 
ao texto um tom irônico.

B) Alternativa correta. O autor do poema procura explorar ao máximo a 
plurissignificação da linguagem por meio de personificações, comparações 
e metáforas. As palavras inseguras, assim como os barcos, navegam e 
fazem estremecer as águas.

C) Alternativa incorreta. A pureza não é uma característica exclusiva de seres 
humanos, afinal ela pode ser aplicada a outros seres (animais, objetos, 
paisagens, etc.), portanto não há prosopopeia no último verso do poema.

D) Alternativa incorreta. A associação do poder destruidor das palavras à 
afiada lâmina de um punhal configura-se como um recurso expressivo da 
linguagem e não como um exagero. Trata-se, portanto, de uma metáfora, 
e não de uma hipérbole.

E) Alternativa incorreta. As palavras “punhal” e “cristal” não podem ser 
categorizadas como ideias contrastantes ou antagônicas.

Conteúdo: Figuras de estilo. 

Gabarito: B

Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 30

Competência de Área 7:  Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 23: Inferir em um texto 
quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público-alvo, 
pela análise dos procedimentos 
argumentativos utilizados.

A) Alternativa incorreta. Não há evidência de diálogos intertextuais no texto 
apresentado.

B) Alternativa incorreta. A função metalinguística da linguagem torna-se 
evidente pelo  fato de  o  texto refletir sobre o funcionamento da linguagem, 
e não por propor  leituras diferentes das previsíveis.

C) Alternativa incorreta. A apresentação do ponto de  vista da autora por 
si só não é suficiente para caracterizar um texto como  metalínguístico, 
mas, sim, o fato de a autora se valer dos processos de leitura/escrita para 
conceituar o ato de ler.

D) Alternativa correta. O texto é metalinguístico porque propõe uma reflexão 
sobre o próprio fenômeno linguístico ao tematizar o ato da leitura e 
a importância do papel imprescindível do leitor na exploração dos 
significados do texto.

E) Alternativa incorreta. Sem dúvida, a autora considera a importância da 
cooperação do leitor na atribuição de sentido ao texto, todavia focar 
a  participação do  leitor não é atribuição da função metalinguística da 
linguagem.

Conteúdo: Função da linguagem.

Gabarito: D
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Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 31

Competência de Área 7:  Confron-
tar opiniões e pontos de vista sobre 
as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas.

Habilidade 22:  Relacionar, em 
diferentes textos, opiniões, temas, 
assuntos e recursos linguísticos.

A) Alternativa correta. Embora tenham sido produzidos em contex- 
tos socioculturais diferentes – o primeiro é medieval, já o segundo é 
romântico –, os textos têm uma característica comum: a interlocução do 
eu lírico com elementos da natureza. Esse aspecto pode ser comprovado 
por meio das seguintes passagens: “Ai flores, ai flores do verde pino” (texto 
I) e “Vento frio do deserto, onde ela está?” (texto II).  

B) Alternativa incorreta. A ocorrência da voz enunciativa do sujeito poético 
feminino manifesta-se apenas no texto I. No texto II, a voz lírica é masculina.

C) Alternativa incorreta. Não se verifica, nos textos apresentados, a  presença 
da metalinguagem, ou seja, a reflexão crítica sobre o funcionamento 
linguístico.

D) Alternativa incorreta. Não há evidência de que os textos apresentados 
estabeleçam diálogo com outros textos preexistentes.

E) Alternativa incorreta. A utilização acentuada de repetições e paralelismos, 
característica típica das cantigas de amigo, está presente no texto I, mas 
não pode ser observada no texto II.

Conteúdo: Construção do texto 
literário: eu lírico.

Gabarito: A

Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 32

Competência de Área 4: Compre-
ender a arte como saber cultural 
e estético gerador de significação 
e integrador da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 12:  Reconhecer dife-
rentes funções da arte, do trabalho 
da produção dos artistas em seus 
meios culturais.

A) Alternativa incorreta. A análise das motivações que poderiam explicar 
alguns padrões de comportamento do ser humano é uma característica 
do movimento realista e não pode ser verificada nos textos apresentados.

B) Alternativa incorreta. O escapismo, ou seja, a fugacidade no tempo 
passado é uma característica do movimento romântico e não pode ser 
observada no poema nem no cartum.

C) Alternativa incorreta. Embora a falta de perspectiva do homem seja uma 
característica barroca, ela não está presente no poema de Gregório de 
Matos, tampouco ela pode ser verificada no cartum de Laerte.

D) Alternativa correta. O cartum e o soneto, embora sejam produtos de 
linguagens artísticas diferentes, guardam semelhanças entre si por 
abordarem a mesma temática: a passagem irremediável do tempo, uma 
das principais características do Barroco. Esse aspecto está presente em 
todos os quadrinhos do cartum e nos seguintes versos do poema barroco: 
“Goza, goza da flor da mocidade, / Que o tempo trota a toda ligeireza, / E 
imprime em toda a flor sua pisada.”.

E) Alternativa incorreta. A relatividade dos conceitos morais, característica 
amplamente explorada no Realismo/Naturalismo, não se aplica à temática 
dos textos apresentados.

Conteúdo: Barroco.

Gabarito: D
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Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 33

Competência de Área 4: Compre-
ender a arte como saber cultural 
e estético gerador de significação 
e integrador da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 14:  Reconhecer o 
valor da diversidade artística e das 
inter-relações de elementos que se 
apresentam nas manifestações de 
vários grupos sociais e étnicos.

A) Alternativa correta. A característica do Realismo/Naturalismo predominante 
no fragmento é o casamento representado como arranjo de conveniência. 
Ela pode ser verificada em várias passagens do texto, por exemplo, 
em: “Mas, só com lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha 
fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se defronte da 
desensofrida avidez da sua vaidade.”.

B) Alternativa incorreta. Embora o comportamento condicionado por fatores 
hereditários seja uma característica marcante do Naturalismo, ela não se 
faz presente no trecho apresentado.

C) Alternativa incorreta. O Cortiço é uma obra representativa do Naturalismo, 
e esse movimento literário propõe a representação objetiva (e não 
subjetiva) dos relacionamentos sociais.

D) Alternativa incorreta. O movimento realista/naturalista preconiza a 
subordinação dos sentimentos aos interesses sociais, e não o contrário.

E) Alternativa incorreta. A zoomorfização do ser humano é uma das 
características mais importantes do Naturalismo, contudo ela não pode 
ser observada no fragmento apresentado.

Conteúdo: Realismo/Naturalismo.

Gabarito: A

Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 34

Competência de Área 5: Anali-
sar, interpretar e aplicar recursos 
expressivos das l inguagens, 
relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção.

Habilidade 15: Estabelecer re-
lações entre o texto literário e o 
momento de sua produção, situando 
aspectos do contexto histórico, 
social e político.

A) Alternativa incorreta. Essa alternativa extrapola a materialidade do 
texto. Não há elementos textuais que retratem a natureza brasileira com 
contornos ilógicos, bizarros, surreais, como parte do projeto ideológico de 
construção da Primeira República.

B) Alternativa correta. No poema “A Pátria”, permeia o conceito de 
meritocracia, um modelo de premiação baseado nas capacidades de 
cada pessoa. Nessa perspectiva, a ascensão social, cultural, econômica, 
etc. seria fruto do esforço do indivíduo. De acordo com o poema, o suor 
(metonímia de trabalho) e a exploração da exuberância da terra brasileira 
resultarão na prosperidade individual,  independentemente das políticas 
públicas. Esses aspectos podem ser comprovados nos seguintes versos 
do poema: “Boa terra! jamais negou a quem trabalha / O pão que mata a 
fome, o teto que agasalha... / Quem com o seu suor a fecunda e umedece, 
/ Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece!”.

C) Alternativa incorreta. Não há elementos no texto que permitem afirmar 
que os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também 
aos ícones nacionais. Além disso, essa temática não está relacionada ao 
projeto ideológico do governo na Primeira República.

D) Alternativa incorreta. Somente a capacidade produtiva da terra não garante 
ao país a riqueza. Segundo o eu lírico, a prosperidade depende do esforço 
individual do cidadão, tal como o que se afirma nos seguintes versos: 
“Quem com o seu suor a fecunda e umedece, / Vê pago o seu esforço, e 
é feliz, e enriquece!”.

E) Alternativa incorreta. O discurso poético de Olavo Bilac, que está em 
conformidade com o projeto ideológico em construção na Primeira 
República, não preconiza a ideia de que a valorização do trabalhador 
passa a integrar o conceito de bem-estar social. 

Conteúdo: Aspectos do contexto 
histórico, social e político.

Gabarito: B
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Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 35

Competência de Área 4: Compre-
ender a arte como saber cultural 
e estético gerador de significação 
e integrador da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 13:  Analisar as diversas 
produções artísticas como meio de 
explicar diferentes culturas, padrões 
de beleza e preconceitos.

A) Alternativa incorreta. No fragmento apresentado, a personagem é 
hostilizada, não por causa de aspectos da sua aparência física, mas sim 
pelo fato de ela ser mulata.

B) Alternativa correta. O aspecto mais impressionante do fragmento apresen-
tado, além do vexame que a personagem sofrera, é a comprovação da 
impossibilidade de conquistar o seu espaço numa sociedade acostumada 
a determinar o valor de uma pessoa de acordo com a cor da pele. O 
fragmento “Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro!”, representado por 
intermédio do discurso indireto livre, deixa entrever, por meio do fluxo de 
consciência da personagem, o sentimento de humilhação e de tristeza 
de Clara.

C) Alternativa incorreta. No contexto da obra, as moças solteiras viviam 
ansiosas à espera de um casamento que lhes desse segurança, mas 
não é o estado civil, ou seja, o fato de Clara ser solteira, o responsável 
por seu sofrimento.

D) Alternativa incorreta. Na sociedade aristocrática do início do século XX, 
pouquíssimas mulheres tinham acesso à educação formal, portanto 
não é nível de instrução que causou a humilhação de Clara no trecho 
apresentado.

E) Alternativa incorreta. O contexto da obra retrata uma sociedade hipócrita 
e preconceituosa acostumada a determinar o valor de um indivíduo, não 
por seus princípios éticos, mas, sim, de acordo com a cor da sua pele.

Conteúdo: Padrões de beleza e 
preconceitos na produção artística.

Gabarito: B

Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 36

Competência de Área 4: Compre-
ender a arte como saber cultural 
e estético gerador de significação 
e integrador da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 12:  Reconhecer dife-
rentes funções da arte, do trabalho 
da produção dos artistas em seus 
meios culturais.

A) Alternativa incorreta. O Cubismo propõe a decomposição da realidade em 
diferentes planos. Nesse sentido, o verso “O poeta calça nuvens ornadas 
de cabeças gregas” não exemplifica esse movimento de vanguarda.

B) Alternativa incorreta. O Dadaísmo sugere uma ruptura com os valores 
sociais vigentes. Nesse sentido, o verso “Preciso conhecer meu sistema 
de artérias” não serve como exemplo desse movimento de vanguarda.

C) Alternativa incorreta. O Expressionismo propõe a valorização da 
subjetividade e considera a arte como elemento legítimo para a expressão 
dos sentimentos do artista. Nesse sentido, o verso “Atravessam o céu de 
açucenas e bronze” não exemplifica essa tendência artística.

D) Alternativa incorreta. O Futurismo explora a ideia de movimento e o culto 
à velocidade. Nesse sentido, o verso: “E amordaçar a indefesa e nua 
castidade” não serve como exemplo desse movimento de vanguarda.

E) Alternativa correta. O movimento surrealista defende a criação artística por 
meio das experiências originadas no imaginário e da atmosfera onírica. O 
verso “Os cavalos da aurora derrubando pianos”, que remete às obras 
do pintor Salvador Dalí, é exemplo da valorização das imagens surreais, 
típicas do inconsciente.

Conteúdo: Vanguardas europeias.

Gabarito: E
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Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 37

Competência de Área 5: Anali-
sar, interpretar e aplicar recursos 
expressivos das l inguagens, 
relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção.

Habilidade 17: Reconhecer a pre-
sença de valores sociais e humanos 
atualizáveis e permanentes no 
patrimônio literário nacional.

A) Alternativa correta.  Em “Cântico VI”, o eu lírico instiga seu interlocutor 
a transcender, sublimar o medo da morte como condição fundamental 
para o alcance da eternidade. Nessa perspectiva, a condição para essa 
transcendência está relacionada com a capacidade do indivíduo de se 
emocionar. Afinal, segundo o eu lírico, os mesmos sentimentos que levam 
à morte também promovem a renovação.

B) Alternativa incorreta. O eu lírico estabelece uma contraposição entre a 
efemeridade e a transcendência. Num viés espiritualista, ele procura 
mostrar que tanto os acontecimentos positivos quanto os negativos 
oportunizam a transformação, e não o desalento irremediável.

C) Alternativa incorreta. O eu lírico procura convencer seu interlocutor de 
que a transcendência é inerente à condição humana. Não há, portanto, 
demonstração de ceticismo em relação ao rumo das atitudes humanas.

D) Alternativa incorreta. Essa alternativa extrapola a materialidade do texto, 
já que não há qualquer tipo de referência à vontade inconsciente de 
perpetuar-se em estado adolescente.

E) Alternativa incorreta. De fato, o eu lírico reflete sobre a imprevisibilidade das 
coisas, contudo, ele não demonstra receio (muito menos receio ancestral) 
de estabelecer um confronto entre o elemento previsível e o imprevisível.

Conteúdo: Valores sociais e huma-
nos no texto literário.

Gabarito: A

Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 38

Competência de Área 5: Anali-
sar, interpretar e aplicar recursos 
expressivos das l inguagens, 
relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção.

Habilidade 17:  Reconhecer a pre-
sença de valores sociais e humanos 
atualizáveis e permanentes no 
patrimônio literário nacional.

A) Alternativa incorreta. Embora Dona Maria Rita possua um camafeu 
filigranado de ouro e Ângela Pralini tenha vindo para a estação de táxi, 
não há elementos no texto que possibilitem a afirmação de que elas 
pertençam a uma classe social privilegiada nem tampouco que tenham 
um comportamento vaidoso.

B) Alternativa incorreta. Não há indícios no texto que comprovem que as 
personagens pertençam a classes sociais diferentes. 

C) Alternativa incorreta.  Não há incompatibilidade psicológica entre a 
personagem mais nova e a mais velha. A mulher mais nova demonstra 
preocupação com o bem-estar da mulher mais velha, entretanto, como 
dona Maria Rita está acostumada à frieza e à indiferença da filha, causa-lhe 
estranheza o fato de alguém se importar com ela.

D) Alternativa incorreta. O narrador procura enfatizar a dificuldade de 
socialização de D. Maria Rita ao ficar constrangida, não por causa da 
aproximação de pessoas desconhecidas, mas, sim, porque não esperava 
o gesto de delicadeza de Ângela Pralini.

E) Alternativa correta. O texto retrata o sentimento de solidão de Dona 
Maria Rita, conforme demonstram trechos como “Uma velha não pode 
comunicar-se” ou “Recebeu o beijo gelado de sua filha que foi embora”. 
Esse isolamento é resultado da indiferença com que é tratada pela filha e, 
provavelmente, por outras pessoas do seu convívio, por isso ela se espanta 
com o gesto delicado de Ângela ao se preocupar com a sua comodidade.

Conteúdo: Construção do texto 
literário.

Gabarito: E
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Disciplina 
Literatura

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 39

Competência de Área 5: Anali-
sar, interpretar e aplicar recursos 
expressivos das l inguagens, 
relacionando textos com seus 
contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as 
condições de produção e recepção.

Habilidade 16:  Relacionar informa-
ções sobre concepções artísticas 
e procedimentos de construção do 
texto literário.

A) Alternativa correta. O poema de João Cabral de Melo Neto é claramente 
metalinguístico, pois oportuniza ao leitor uma reflexão sobre o fazer 
poético, no qual uma palavra, ao ser comparada com outras imagens, 
ganha novos significados e se reveste de valores semânticos inusitados. 
Exemplo desse recurso é a ressignificação da palavra flor. Embora, no 
trecho “flor é a palavra flor”, o eu lírico tenha advertido o leitor sobre o 
emprego do sentido literal da palavra, ocorre exatamente o contrário: “flor 
é o salto  / da ave para o  voo / o salto fora do sono”.

B) Alternativa incorreta. Por ser metalinguístico, o poema “Antiode” propõe a 
recriação poética de uma palavra e não de um urinol, em referência às artes 
visuais ligadas às vanguardas do início do século XX, mais especificamente 
à obra “Urinol invertido”, do artista plástico dadaísta Marcel Duchamp.

C) Alternativa incorreta. Embora a ave seja mencionada nos versos “Flor 
é o salto / da ave para o voo”, o eu lírico propõe a recriação da palavra 
poética, não a recriação de uma ave.

D) Alternativa incorreta. Embora o eu lírico cite vagamente a palavra máquina, 
não há, no texto, outros elementos que tratem da relevância do discurso 
técnico-científico pós-Revolução Industrial.

E) Alternativa incorreta. A palavra tecido também é citada no poema, porém o 
eu lírico, ao retratar o processo criativo do texto poético, propõe a recriação 
do potencial significativo da palavra, e não do tecido. 

Conteúdo: Metalinguagem.

Gabarito: A

Disciplina 
Arte

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 40

Competência de Área 4: Compre-
ender a Arte como saber cultural 
e estético gerador de significação 
e integrador da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 12: Reconhecer dife-
rentes funções da Arte, do trabalho 
da produção dos artistas em seus 
meios culturais.

A) Alternativa correta. A obra de Lygia Clark pertence ao movimento 
neoconcreto brasileiro, que determinava que a participação do espectador 
era fundamental para ativação da obra. Assim, “Os Bichos”, de Lygia, só 
cumpririam sua função, “atingiriam a vida” mediante a manipulação do 
visitante.

B) Alternativa incorreta. O uso de objetos do cotidiano foi estabelecido pela 
Arte Moderna em que dadaístas e surrealistas iniciaram a apropriação de 
objetos industrializados e impressos para compor esculturas e colagens.

C) Alternativa incorreta. A feitura de “Os Bichos” necessita de mão de obra 
industrial e não artesanal, como a forja do metal para sua construção.

D) Alternativa incorreta. A captação da imagem por meios ópticos se refere 
à imagem técnica, vinculada a um instrumento intermediário, como a 
câmara escura em sua forma prototípica e a câmera fotográfica/vídeo em 
sua forma contemporânea.

E) Alternativa incorreta. Apesar de utilizar a tecnologia industrial para a 
produção de seu objeto, Lygia e os concretistas não estavam interessados 
em uma larga escala de produção, mas na interação do espectador com 
aquelas poucas peças confeccionadas.

Conteúdo: Movimento neocon-
creto.

Gabarito: A
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Disciplina 
Arte

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 41

Competência de Área 4: Compre-
ender a Arte como saber cultural 
e estético gerador de significação 
e integrador da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 13: Analisar as diversas 
produções artísticas como meio de 
explicar diferentes culturas, padrões 
de beleza e preconceitos artísticos.

A) Alternativa incorreta. A obra de Valentim apresenta forte conexão com 
a cultura africana, que, obviamente, não é apenas brasileira, mas uma 
mistura entre elas.

B) Alternativa correta. Por meio de um manifesto em 1976, Rubem Valentim 
definiu o seu projeto estético como uma “linguagem plástico-visual-
-signográfica [que] está ligada aos valores míticos profundos de uma cultura 
afro-brasileira (mestiça-animista-fetichista)”. 

C) Alternativa incorreta. Rubem Valentim e, sobretudo, a geração anterior 
já não poderiam viver a nostalgia da África, mas experimentaram uma 
atualidade do presente, como tempo de reivindicação do direito de 
cidadania ao culto e de integração na cultura brasileira.

D) Alternativa incorreta. Valentim busca uma arte genuinamente brasileira, 
valorizando suas raízes africanas e o contexto nacional.

E) Alternativa incorreta. Há sofisticação estética no trabalho de Valentim, 
contudo, como afirmado no texto, o artista trafega entre a cultura erudita 
e popular, realizando uma mescla de ambas.

Conteúdo: Arte Afro-brasileira.

Gabarito: B

Disciplina 
Arte 

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 42

Competência de Área 4: Compre-
ender a Arte como saber cultural 
e estético gerador de significação 
e integrador da organização do 
mundo e da própria identidade.

Habilidade 14: Reconhecer o 
valor da diversidade artística e das 
interrelações de elementos que se 
apresentam nas manifestações de 
vários grupos sociais e étnicos.

A)  Alternativa incorreta. Ajudou a diminuir e não a aumentar o fosso entre 
as artes finas e as aplicadas, embora seja discutível se essa lacuna já foi 
completamente fechada. 

B) Alternativa incorreta. O desejo de abandonar os estilos históricos do 
século XIX foi um importante impulso por trás da Art Nouveau e um 
que estabelece o modernismo do movimento. A produção industrial era, 
nesse ponto, generalizada, e ainda as artes decorativas eram cada vez 
mais dominadas por objetos malfeitos imitando períodos anteriores. Os 
praticantes da Art Nouveau procuraram reviver a boa obra, elevar o status 
do ofício e produzir um design genuinamente moderno e que refletisse a 
utilidade dos itens que eles estavam criando. 

C) Alternativa correta. Os artistas da Art Nouveau tentaram alcançar a síntese 
de arte e artesanato e, além disso, a criação do espiritualmente edificante 
Gesamtkunstwerk (“obra de arte total”), que abrange uma variedade de 
meios de comunicação. A unificação das artes eruditas e aplicadas foi 
bem-sucedida no movimento. 

D) Alternativa incorreta. Inspirava-se em formas orgânicas e geométricas, 
evoluindo em elegantes desenhos que uniam formas naturais e fluidas as 
quais se assemelhavam às hastes e às flores das plantas.

E) Alternativa incorreta. Estilo artístico que se espalha para o resto do mundo, 
gerando, inclusive, algumas construções arquitetônicas no Brasil, como em 
edifícios projetados pelo francês Victor Dubugras e do sueco Karl Ekman 
na Vila Penteado em São Paulo.

Conteúdo: Art Nouveau.

Gabarito: C
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Disciplina 
Educação 

Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 43

Competência de Área 3:  Compre-
ender e usar a linguagem corporal 
como relevante para a própria vida, 
integradora social e formadora da 
identidade.

Habilidade 9: Reconhecer as ma-
nifestações corporais de movimento 
como originárias de necessidades 
cotidianas de um grupo social.

A) Alternativa correta. A alternativa A é correta porque ratifica o que o 
texto afirma sobre a dança como elemento folclórico: “Estão ligadas aos 
aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do 
cotidiano e brincadeiras.”. Confirma-se a ideia de que a dança folclórica 
é representação da cultura e tradições de diversas regiões, refletindo o 
modo daquele povo de expressar-se no mundo.

B) Alternativa incorreta. Não pode ser considerada a alternativa correta, uma 
vez que desconsidera o valor histórico da dança referendado pelo próprio 
texto da Secretaria de Educação de São Paulo, presente no enunciado 
da questão.  

C) Alternativa incorreta. Não pode ser considerada a alternativa correta, uma 
vez que não há nenhum tipo de confirmação de que os aspectos mitológicos 
e religiosos dos fatos cotidianos trazidos na dança se sobreponham ao 
aspecto político.  

D) Alternativa incorreta. Não pode ser considerada a alternativa correta, uma 
vez que não há um ranking que classifique as manifestações rítmicas 
por originalidade para que elas sejam consideradas como um elemento 
folclórico.  

E) Alternativa incorreta. Não pode ser considerada a alternativa correta, uma 
vez que afirma que os elementos folclóricos são sempre baseados em 
inverdades históricas e só têm como função a ludicidade. 

Conteúdo: A dança: o corpo no 
mundo dos símbolos e como pro-
dução da cultura.

Gabarito: A

Disciplina 
Educação 

Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 44

Competência de Área 3:  Com-
preender e usar a linguagem cor-
poral como relevante para a própria 
vida, integradora social e formadora 
da identidade.

Habilidade 10: Reconhecer a 
necessidade de transformação de 
hábitos corporais em função das 
necessidades cinestésicas.

A) Alternativa incorreta. A postura corporal de uma pessoa não é determinante 
para identificar se ela possui uma boa aptidão física, pois a aptidão física 
está diretamente ligada ao seu desempenho atlético, resistência muscular 
e cardiorrespiratória, e composição corporal.

B) Alternativa incorreta. A aptidão física está diretamente relacionada a uma 
boa condição cardiorrespiratória, ou seja, a capacidade que o indivíduo 
tem de absorver oxigênio para os pulmões, transportá-lo pela corrente 
sanguínea até os músculos esqueléticos que estiverem trabalhando em 
exercícios vigorosos e, principalmente, prolongados.

C) Alternativa correta. Aptidão física é a capacidade do indivíduo de realizar 
atividades físicas com vigor e disposição. Considera-se, então, que uma 
pessoa possui uma boa aptidão física quando consegue um desempenho 
atlético satisfatório levando em consideração a especificidade da atividade, 
sendo esta pessoa de qualquer faixa etária ou gênero.

D) Alternativa incorreta. Define-se aptidão física como uma condição na qual 
o indivíduo possui energia e vitalidade suficientes para realizar as tarefas 
diárias e participar de atividades recreativas sem fadiga.

E) Alternativa incorreta. Um indivíduo que possui uma boa aptidão física 
consequentemente possui um sistema circulatório e respiratório com 
capacidade de se ajustarem e se recuperarem, de uma forma mais rápida, 
dos efeitos de atividades de intensidade moderada ou vigorosas.

Conteúdo: Exercício físico e saúde.

Gabarito: C
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Disciplina 
Educação 

Física

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 45

Competência de Área 3:  Compre-
ender e usar a linguagem corporal 
como relevante para a própria vida, 
integradora social e formadora da 
identidade.

Habilidade 10:  Reconhecer a 
necessidade de transformação de 
hábitos corporais em função das 
necessidades cinestésicas.

A) Alternativa correta. A alternativa está correta, pois a prática da ginástica 
localizada desenvolve qualidades físicas, como resistência muscular e 
força, principalmente pelas novas técnicas de aula influenciadas pela mus-
culação, inclusive pelo material utilizado (halteres, caneleiras, anilhas...).

B) Alternativa incorreta. A alternativa está incorreta, pois, embora a ginástica 
localizada possibilite a hipertrofia muscular (resposta fisiológica caracte-
rizada pelo aumento do volume dos músculos decorrentes de estímulos 
gerados pelo exercício físico), ela aumenta e não diminui a capacidade 
cardiorrespiratória.

C) Alternativa incorreta. A alternativa está incorreta, pois, embora a ginás-
tica localizada possibilite a resistência ao lactato (ácido lático), trazendo 
melhorias como diminuição de dores, cãibras, espasmos e sobretudo 
fadiga muscular precoce, ela aumenta e não desencadeia uma perda de 
flexibilidade.

D) Alternativa incorreta. A alternativa está incorreta, pois, embora a ginástica 
localizada possibilite a resistência muscular localizada, ela não diminui a 
amplitude do movimento.

E) Alternativa incorreta. A alternativa está incorreta, pois, embora a ginástica 
localizada possibilite o desenvolvimento da força, ela não desencadeia a 
hipotrofia, e sim a hipertrofia muscular.

Conteúdo: Exercício físico e saúde; 
práticas corporais e autonomia; con-
dicionamentos e esforços físicos.

Gabarito: A

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 46

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 6: Interpretar diferentes 
representações gráficas e cartográ-
ficas dos espaços geográficos.

A) Alternativa incorreta. O texto apresenta característica do projeto que não 
indica sua utilização para a expansão da fronteira agrícola. Por se tratar 
de um projeto que envolve povos tradicionais, tem potencial para promover 
a preservação do espaço em que ele se desenvolve.

B) Alternativa incorreta. O projeto busca valorizar os povos tradicionais da 
região e não promover a sua retirada.

C) Alternativa incorreta. Como se trata de um projeto que trata da cartografia, 
ele sozinho não pode ser indutor da superação das condições de pobreza. 
Ele visa muito mais à ampliação do conhecimento espacial pelos povos 
que participam do projeto.

D) Alternativa correta. O projeto envolve comunidades tradicionais e as 
ensina a lidar com técnicas e equipamentos modernos utilizados no 
geoprocessamento. Nesse sentido, ele visa à valorização de identidades 
coletivas.

E) Alternativa incorreta. Como se trata de um projeto que lida com comuni-
dades tradicionais, ele não visa à promoção da implantação de modernos 
projetos agrícolas, os quais se contrapõem, em muitos aspectos, aos 
interesses das comunidades tradicionais.

Conteúdo: Leitura de mapas temá-
ticos, físicos e políticos.

Gabarito: D
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Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 47

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 27: Analisar de maneira 
crítica as interações da sociedade 
com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e 
(ou) geográficos.

A) Alternativa incorreta. A exposição do solo tende a agravar os problemas 
relacionados aos movimentos de massa, por deixarem esse material mais 
desprotegido.

B) Alternativa correta. Uma drenagem eficiente facilita a passagem da 
água pelo local sem que ela provoque alterações que intensifiquem os 
movimentos de massa.

C) Alternativa incorreta. A rocha matriz pode ser resistente e, ao mesmo tempo, 
estar fraturada ou apresentar linhas de fraqueza que podem favorecer os 
movimentos de massa.

D) Alternativa incorreta. A agricultura mecanizada é uma atividade que tende 
a intensificar as condições para a ocorrência de movimentos de massa.  
A mecanização pode deixar o solo mais instável e sujeito à ação da 
gravidade.

E) Alternativa incorreta. A média pluviométrica elevada pode contribuir com 
a intensificação dos movimentos de massa porque pode aumentar o peso 
do solo ou infiltrar nas falhas, fraturas e fraquezas das rochas, facilitando 
seu desprendimento e deslocamento.

Conteúdo: Estruturas do solo e do 
relevo.

Gabarito: B

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 48

Competência de Área 6:  Com-
preender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 27: Analisar de maneira 
crítica as interações da sociedade 
com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e 
(ou) geográficos.

A) Alternativa incorreta. A friagem é um fenômeno associado à ação da 
massa de ar polar, mas que atua nos estados do Centro-Oeste e do Norte, 
provocando a queda brusca da temperatura.

B) Alternativa incorreta. O tornado é um fenômeno que atinge a porção 
Centro-Sul do Brasil, mas que se relaciona, sobretudo, com a atuação de 
ventos fortes.

C) Alternativa incorreta. A neve é um tipo de precipitação, um fenômeno 
climático que se limita às elevadas altitudes do Sul do Brasil. Outro aspecto 
importante é que sua ocorrência é predominante nos meses mais frios, 
entre o outono e o inverno.

D) Alternativa incorreta. As ondas de frio têm atuação condicionada pelo 
deslocamento da massa de ar polar. A massa Tropical Continental não 
atua no Brasil provocando ondas de frio.

E) Alternativa correta. A geada é um fenômeno que atinge estados do Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Esse fenômeno está relacionado à 
atuação da massa Polar Atlântica durante o outono e o inverno.

Conteúdo: As características climá-
ticas do território brasileiro.

Gabarito: E
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Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 49

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 27: Analisar de maneira 
crítica as interações da sociedade 
com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e 
(ou) geográficos.

A) Alternativa incorreta. A erosão é um processo de retirada, transporte e 
deposição de sedimentos. No texto apresentado, observa-se a redução do 
volume dos rios devido à retirada de água para a irrigação. Isso contribuiu 
para a perda da erosividade dos cursos fluviais.

B) Alternativa correta. A salinização se deu em razão da redução das vazões 
dos rios que abasteciam o Mar de Aral, fazendo com que a evaporação da 
massa de água elevasse a salinidade e causasse a salinização.

C) Alternativa incorreta. A laterização é um processo que está relacionado 
à acumulação relativa de óxidos de ferro e de alumínio. Nesse sentido, 
estão mais ligados à evolução dos solos do que à formação de desertos.

D) Alternativa incorreta. A compactação do solo pode ocorrer principalmente 
em razão da atividade humana, como o uso de máquinas ou o pastoreio 
excessivo. Contudo, isso não é o suficiente para provocar o surgimento 
de desertos. Além disso, o deserto citado pelo texto foi formado por outras 
razões conhecidas.

E) Alternativa incorreta. A sedimentação é a fase final da erosão, quando os 
materiais transportados são depositados. Considerando que não houve 
intensificação da erosão e que a sedimentação não é um elemento que 
interfere na dinâmica climática a ponto de formar desertos, a alternativa 
é incorreta.

Conteúdo: Bacias hidrográficas e 
seus aproveitamentos.

Gabarito: B

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 50

Competência de Área 4: Entender 
as transformações técnicas e tecno-
lógicas e seu impacto nos processos 
de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social.

Habilidade 20: Selecionar argu-
mentos favoráveis ou contrários às 
modificações impostas pelas novas 
tecnologias à vida social e ao mundo 
do trabalho.

A) Alternativa incorreta. O biogás é gerado da decomposição de resíduos 
orgânicos. Entretanto, ele ainda ocupa papel reduzido entre os principais 
tipos de biomassa utilizados no Brasil.

B) Alternativa incorreta. A casca de arroz é uma fonte de energia utilizada 
para a geração de energia, mas não se destaca como a mais importante.

C) Alternativa incorreta. O licor negro é gerado dos resíduos da indústria de 
papel e de celulose. Não é o tipo de biomassa mais importante no Brasil.

D) Alternativa correta. O Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-
-açúcar. O Sudeste e o Nordeste se destacam como principais regiões 
produtoras. Devido à grande produção brasileira e aos investimentos em 
estudos acerca do aproveitamento dos resíduos da cana-de-açúcar, esse 
é o principal tipo de biomassa utilizado no país.

E) Alternativa incorreta. Os resíduos madeireiros são importantes na geração 
de energia no país, mas não superam a importância dos resíduos da 
cana-de-açúcar.

Conteúdo: Recursos minerais e 
energéticos.

Gabarito: D
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Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 51

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 26: Identificar em fontes 
diversas o processo de ocupação 
dos meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem.

A) Alternativa incorreta. A água não reage com todos os poluentes e 
contaminantes. Além disso, ela pode atuar favorecendo o deslocamento 
dessas substâncias e a sua chegada ao nível freático.

B) Alternativa incorreta. Embora os poros do solo tenham alguma capacidade 
de reter essas substâncias, essa capacidade está relacionada à composi-
ção do solo. Se ele não tiver óxidos, por exemplo, não será capaz de reter 
os poluentes e contaminantes.

C) Alternativa incorreta. Os minerais primários são menos eficientes quanto ao 
poder de reter poluentes e contaminantes e torná-los inertes. Vale lembrar 
que são minerais maiores, com cristais mais resistentes.

D) Alternativa correta. A matéria orgânica e os minerais secundários, 
principalmente óxidos, são mais eficientes para reter e tornar poluentes e 
contaminantes inertes.

E) Alternativa incorreta. Ocorre que os solos mais espessos são os de maior 
poder para conter poluentes e contaminantes. Isso ocorre porque solos 
mais espessos tendem a ser mais evoluídos, ou seja, possuir mais óxidos 
entre seus minerais. Além disso, quanto mais espesso, maior a chance 
dos poluentes e contaminantes entrarem em contato com algo que os 
torne inertes.

Conteúdo: Impacto ambiental das 
atividades econômicas no Brasil.

Gabarito: D

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 52

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 6: Interpretar diferentes 
representações gráficas e cartográ-
ficas dos espaços geográficos.

A) Alternativa incorreta. Com base na observação da pirâmide de 2050, é 
possível verificar que a diferença entre o número de homens e de mulheres 
não será tão grande.

B) Alternativa incorreta. A população economicamente ativa deverá ser 
composta principalmente de pessoas acima dos 29 anos, já que a partir 
dessa idade a pirâmide vai ficando cada vez mais grossa.

C) Alternativa incorreta. A comparação entre a pirâmide de 1980 e a de 
2050 revela que a taxa de natalidade deverá diminuir, já que ocorrerá o 
estreitamento da base da pirâmide da população brasileira.

D) Alternativa incorreta. Nota-se pela observação das duas pirâmides que a 
expectativa de vida se elevará no período.

E) Alternativa correta. O alargamento do topo da pirâmide revela que a 
população brasileira sofrerá um processo de envelhecimento, que poderá 
trazer desafios para a saúde pública e a previdência social.

Conteúdo: A urbanização e as 
transformações sociais e traba-
lhistas.

Gabarito: E
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Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 53

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 27: Analisar de maneira 
crítica as interações da sociedade 
com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e 
(ou) geográficos.

A) Alternativa correta. A industrialização em países periféricos ocorreu 
tardiamente e foi conduzida pelos Estados em conjunto com o capital 
internacional, por meio das transnacionais.

B) Alternativa incorreta. A industrialização dos países periféricos ocorreu com a 
utilização de tecnologias importadas de países centrais, já industrializados.

C) Alternativa incorreta. Apenas mais recentemente os países periféricos 
começaram a intensificar seus investimentos em tecnologia de ponta. Na 
atualidade, os países centrais ainda são os principais responsáveis pelos 
investimentos em tecnologia de ponta.

D) Alternativa incorreta. A industrialização dos países periféricos ocorreu 
com a abertura desses países ao capital internacional, cuja entrada foi 
marcada pela instalação de transnacionais, em busca de novos mercados 
consumidores e mão de obra barata, por exemplo.

E) Alternativa incorreta. O desenvolvimento industrial dos países periféricos 
ocorreu com a abertura de suas economias e não com o seu fechamento 
e isolamento.

Conteúdo: Revolução Industrial.

Gabarito: A

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 54

Competência de Área 4: Entender 
as transformações técnicas e tecno-
lógicas e seu impacto nos processos 
de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social.

Habilidade 18: Analisar diferentes 
processos de produção ou circula-
ção de riquezas e suas implicações 
socioespaciais.

A) Alternativa incorreta. Apesar da relevância do Rio de Janeiro como principal 
destino turístico no país, a cidade não concentra atividades econômicas 
importantes e não exerce influência internacional como São Paulo.

B) Alternativa incorreta. Brasília é a capital do país, mas não exerce outra 
função além da política. São Paulo, além de exercer influência econômica, 
também exerce influência política.

C) Alternativa correta. São Paulo é a principal cidade do país. Além de possuir 
a maior população, concentra as filiais de importantes multinacionais e é 
o centro financeiro e econômico do país.

D) Alternativa incorreta. Belo Horizonte é apenas uma capital nacional, que 
exerce influência praticamente apenas em Minas Gerais, com pouca 
projeção internacional.

E) Alternativa incorreta. A posição geográfica não é um elemento que interfere 
na condição de cidade global. Apesar de mais próxima dos países centrais, 
Recife é uma cidade que exerce influência apenas regionalmente no 
Nordeste.

Conteúdo: Redes e hierarquia nas 
cidades.

Gabarito: C
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Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 55

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 30: Avaliar as relações 
entre preservação e degradação 
da vida no planeta nas diferentes 
escalas.

A) Alternativa incorreta. A compensação não interfere nos atuais níveis de 
consumo, uma vez que permite a venda de créditos por aqueles que 
conseguiram reduzir sua emissão de gases.

B) Alternativa incorreta. As posições contrárias não se relacionam com 
a possibilidade de surgimento de conflitos diplomáticos, os quais, se 
existirem, podem ser superados pelos envolvidos.

C) Alternativa incorreta. Não há relação entre as posições contrárias e a 
diminuição dos lucros na produção de energia. As posições contrárias 
se interessam pela igualdade na redução da emissão de gases, a fim de 
promover a diminuição dos impactos ambientais em todos os países.

D) Alternativa correta. As posições contrárias acreditam que o crédito de 
carbono e sua comercialização podem gerar a desigualdade na distribuição 
dos impactos ecológicos.

E) Alternativa incorreta. O crédito de carbono tem como objetivo a manutenção 
dos índices de desenvolvimento econômico, a manutenção das atividades 
econômicas provocando danos ambientais, embora com a negociação de 
créditos de carbono.

Conteúdo:  Relação homem-
-natureza.

Gabarito: D

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 56

Competência de Área 4: Entender 
as transformações técnicas e tecno-
lógicas e seu impacto nos processos 
de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social.

Habilidade 18: Analisar diferentes 
processos de produção ou circula-
ção de riquezas e suas implicações 
socioespaciais.

A) Alternativa incorreta. A integração de culturas distintas é um elemento do 
mundo globalizado, mas não é ele que permite o deslocamento do dinheiro 
com facilidade pelo mundo. O que favorece isso é a evolução dos meios 
de comunicação.

B) Alternativa correta. O avanço técnico da comunicação é o que tem permitido 
a maior fluidez de dinheiro entre países e, assim, facilitado as transferências 
de países centrais para países periféricos.

C) Alternativa incorreta. A quebra de barreiras alfandegárias está mais 
relacionada aos blocos econômicos. A transferência de dinheiro de países 
centrais para os periféricos não depende da quebra dessas barreiras.

D) Alternativa incorreta. A flexibilização de regras trabalhistas não influencia na 
transferência de recursos financeiros de países centrais para os periféricos.

E) Alternativa incorreta. A desconcentração da produção espacial tem per-
mitido que novos países recebam etapas da produção de transnacionais. 
Contudo, ao se instalar em um país periférico, essa empresa faz isso 
para aproveitar de legislações trabalhistas frágeis, por exemplo. Não há 
relação entre desconcentração da produção de transferência de dinheiro 
entre países, já que se trata de trabalho individual.

Conteúdo: A globalização e as no-
vas tecnologias de telecomunicação 
e suas consequências econômicas, 
políticas e sociais.

Gabarito: B
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Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 57

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 7: Identificar os signi-
ficados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações.

A) Alternativa incorreta. As zonas econômicas especiais da China já estão 
sob controle chinês. O avanço do país em direção ao mar tem relação 
com a expansão em uma área rica em recursos naturais.

B) Alternativa incorreta. A China não busca com essa expansão o monopólio 
das inovações tecnológicas extrativas, mas a garantia de exploração de 
uma Área rica em recursos naturais e ainda em disputa com outros países.

C) Alternativa incorreta. Dentro de sua área continental, a China já tem 
conseguido dinamizar sua economia. Ao expandir seu território em direção 
ao mar, o país busca ampliar sua área de controle na região.

D) Alternativa correta. A ação chinesa tem como foco consolidar a ocupação 
de uma área marítima, para desse modo ter jurisdição territorial e soberania 
na região.

E) Alternativa incorreta. A região tem como principal ponto de disputa os 
recursos naturais. Portanto, o foco não é o embargo da produção industrial.

Conteúdo: Reorganização política 
internacional.

Gabarito: D

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 58

Competência de Área 6: Compre-
ender a sociedade e a natureza, 
reconhecendo suas interações no 
espaço em diferentes contextos 
históricos e geográficos.

Habilidade 26: Identificar em fontes 
diversas o processo de ocupação 
dos meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem.

A) Alternativa incorreta. A produção de alimentos é realizada principalmente 
pelos produtores da agricultura familiar.

B) Alternativa incorreta. A maior parte das terras utilizadas na agricultura 
brasileira está sob controle do agronegócio.

C) Alternativa incorreta. Mais de 70% da mão de obra empregada no campo 
realizam suas atividades nas propriedades da agricultura familiar.

D) Alternativa correta. O agronegócio destaca-se na economia brasileira 
porque responde por cerca de 40% de tudo o que é exportado no país.

E) Alternativa incorreta. O agronegócio recebe grandes recursos em forma 
de crédito e emprega esse dinheiro na monocultura e para a compra de 
defensivos agrícolas e fertilizantes.

Conteúdo: O agronegócio, a agri-
cultura familiar, os assalariados do 
campo e as lutas sociais no campo.

Gabarito: D

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 59

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 9: Comparar o sig-
nificado histórico-geográfico das 
organizações políticas e socioeco-
nômicas em escala local, regional 
ou mundial.

A) Alternativa incorreta. O bloco é composto por países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. Recentemente o presidente dos Estados Unidos retirou 
seu país da parceria, fazendo com que o bloco em construção perca a 
principal economia que estava interessada em consolidar o acordo.

B) Alternativa incorreta. A diversidade do bloco também ocorre com relação 
ao sistema monetário, composto de moedas fortes e fracas.

C) Alternativa incorreta. Como se observa no mapa, há uma grande 
diversidade de países, muitos dos quais não integram o grupo de países 
com tecnologia de ponta.

D) Alternativa incorreta. O bloco se destaca por possuir grande diversidade 
cultural. Poucos são os países que têm identidades culturais semelhantes.

E) Alternativa correta. A diversidade de desenvolvimento, de economias e de 
posição no mundo favorecem a integração desses países, possibilitando 
a complementariedade locacional.

Conteúdo: Reorganização política 
internacional.

Gabarito: E
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Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 60

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 7: Identificar os signi-
ficados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações.

A) Alternativa incorreta. O New Deal foi um conjunto de medidas adotadas 
pelo governo Roosevelt a fim de melhorar e recuperar a economia dos 
Estados Unidos entre 1933 e 1937.

B) Alternativa incorreta. A Emenda Platt foi um dispositivo legal introduzido na 
Constituição Cubana que permitia aos Estados Unidos intervir em Cuba 
quando fosse do interesse estadunidense.

C) Alternativa correta. A diplomacia do Big Stick foi como ficou conhecida 
a forma como os Estados Unidos tratavam as relações internacionais, 
principalmente com os outros países da América.

D) Alternativa incorreta. O Destino Manifesto era uma crença dos estaduni-
denses que afirmava que os habitantes dos Estados Unidos deveriam se 
expandir pela América do Norte, isso ainda no século XIX.

E) Alternativa incorreta. Tratava-se de uma política adotada pelos Estados 
Unidos de combate ao socialismo e à “ameaça comunista”.

Conteúdo: Reorganização política 
internacional.

Gabarito: C

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 61

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 9: Comparar o sig-
nificado histórico-geográfico das 
organizações políticas e socioeco-
nômicas em escala local, regional 
ou mundial.

A) Alternativa incorreta. Como se observa no mapa, a região de mineração 
na região de Minas Gerais já fazia parte do território colonial português 
inserido nos limites do Tratado de Tordesilhas.

B) Alternativa correta. A exploração de drogas do sertão foi uma atividade 
que permitiu a expansão portuguesa para além dos limites do Tratado de 
Tordesilhas, garantindo aos portugueses o conhecimento e ocupação de 
vários pontos na região amazônica.

C) Alternativa incorreta. O cultivo de cana-de-açúcar e de cacau na Zona 
da Mata do Nordeste favoreceu a consolidação da ocupação dentro dos 
limites do Tratado de Tordesilhas.

D) Alternativa incorreta. O plantio de café ocorrido na porção sul do território 
colonial favoreceu a consolidação da ocupação na região Sudeste, mas 
não promoveu a expansão portuguesa para além dos limites do Tratado 
de Tordesilhas.

E) Alternativa incorreta. A criação de animais no sertão e no agreste do 
Nordeste favoreceu a interiorização da ocupação dentro dos limites do 
Tratado de Tordesilhas.

Conteúdo: Formação territorial 
brasileira.

Gabarito: B



31Gabarito Comentado Simulando Enem II – 3.a Série – Caderno 1 EM | 2017 – 

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 62

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 7: Identificar os signi-
ficados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações.

A) Alternativa incorreta. O IRA é um grupo que atua na Irlanda do Norte.

B) Alternativa correta. O ETA é um grupo que tem reduzido sua atuação na 
Espanha, mas é ele que luta pela independência do País Basco.

C) Alternativa incorreta. A Liga Veneta é um grupo que luta pela independência 
de um território na Itália.

D) Alternativa incorreta. A FLNC é um grupo que luta pela independência de 
Córsega, na França.

E) Alternativa incorreta. O Vlaams Belang é um grupo que luta pela indepen-
dência de Flandres em relação à Bélgica.

Conteúdo: Conflitos polít ico-
-culturais pós-Guerra Fria.

Gabarito: B

Disciplina 
Geografia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 63

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 7: Identificar os signi-
ficados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações.

A) Alternativa incorreta. Embora o Hamas rejeite qualquer acordo com o 
Estado de Israel, seu objetivo é a formação de um Estado Islâmico e não 
um multirreligioso.

B) Alternativa incorreta. Quem mantém constante luta armada contra Israel 
é o Hamas, que não aceita acordos de paz com o Estado de Israel. Essa 
é uma razão para a rivalidade entre os grupos.

C) Alternativa incorreta. O Fatah mantém o controle da OLP. O Hamas nunca 
integrou a OLP. Além disso, quem busca a formação de um Estado Islâmico 
é o Hamas e não o Fatah.

D) Alternativa incorreta. Na verdade, o Hamas descumpriu o acordo de Meca 
e tomou o controle de Gaza. Esse é um dos motivos recentes para a 
rivalidade entre os dois grupos.

E) Alternativa correta. Uma das principais razões para o conflito interno entre 
o Fatah e o Hamas é o reconhecimento do Estado de Israel pela OLP, 
controlada pelo Fatah. O Hamas não aceita a criação do Estado de Israel 
e luta pela sua destruição.

Conteúdo: Conflitos polít ico-
-culturais pós-Guerra Fria.

Gabarito: E
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Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 64

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 2: Analisar a produção 
da memória pelas sociedades 
humanas.

A) Alternativa incorreta. A crítica ao pensamento dominante pode ocorrer, 
mas não se constitui na principal tarefa do historiador.

B) Alternativa incorreta. O texto retrata a questão da neutralidade e a 
responsabilidade de explicitar as metodologias e teorias utilizadas na 
construção da pesquisa histórica.

C) Alternativa incorreta. A reflexão proposta pelo texto retrata a produção 
historiográfica e as tarefas do historiador na clareza de seus objetivos.

D) Alternativa correta. O historiador, ao analisar uma fonte, deve explicitar 
qual sua intenção e o objetivo da escolha de seus objetos de pesquisa. 

E) Alternativa incorreta. A pesquisa histórica não deve ser refém dos interesses 
das agências financiadoras das pesquisas.

Conteúdo: Diversidade cultural, 
conflitos e vida em sociedade. 
Formas de organização social, 
movimentos sociais, pensamento 
político e ação do Estado.
Gabarito: D

Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 65

Competência de Área 3: Com-
preender a produção e o papel 
histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-
-as aos diferentes grupos, conflitos 
e movimentos sociais. 

Habilidade 11: Identificar registros 
de práticas de grupos sociais no 
tempo e no espaço.

A) Alternativa incorreta. O texto retrata a importância da nobreza cavalheiresca 
e seu papel na sociedade medieval. Os exércitos mercenários foram impor-
tantes nesse contexto, mas não foram retratados no trecho apresentado.

B) Alternativa correta. O texto apresenta as funções e a virtude da nobreza 
cavalheiresca na sociedade medieval e a interpretação da guerra com base 
em uma visão religiosa, revelando o teocentrismo característico do período.

C) Alternativa incorreta. A relação estabelecida entre a nobreza, os reis e a 
Igreja não era pautada na submissão, mas na conciliação de interesse e 
uma forte interferência do poder religioso.

D) Alternativa incorreta. Durante o período medieval, havia o predomínio dos 
exércitos mercenários.

E) Alternativa incorreta. O papel dos nobres na guerra e na sociedade 
medieval é o foco central do trecho do texto apresentado.

Conteúdo: Formas de organização 
social, movimentos sociais, pensa-
mento político e ação do Estado.

Gabarito: B

Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 66

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 8: Analisar a ação dos 
estados nacionais no que se refere à 
dinâmica dos fluxos populacionais e 
no enfrentamento de problemas de 
ordem econômico-social. 

A) Alternativa correta. As doenças trazidas pelos europeus favoreceram o 
processo de dominação do continente, provocando milhões de mortes.

B) Alternativa incorreta. Os maias acreditavam que o castigo era contra seu 
próprio povo e não contra os espanhóis.

C) Alternativa incorreta. O texto aborda o contexto da colonização e a chegada 
de doenças, como a varíola, trazidas pelos colonizadores e que levaram 
à morte muitos nativos.

D) Alternativa incorreta. O texto não retrata as práticas de higiene dos povos 
nativos da América.

E) Alternativa incorreta. O texto não responsabiliza os africanos pelas doenças 
que dizimaram nativos, mas sim o processo colonizador promovido pelos 
espanhóis e suas implicações.

Conteúdo: Diversidade cultural, 
conflitos e vida em sociedade.  
A Conquista da América.

 Gabarito: A
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Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 67

Competência de Área 4: Entender 
as transformações técnicas e tecno-
lógicas e seu impacto nos processos 
de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social.

Habilidade 18: Analisar diferentes 
processos de produção ou circula-
ção de riquezas e suas implicações 
socioespaciais.

A) Alternativa incorreta. O texto apresenta características das práticas 
econômicas do mercantilismo, durante a Idade Moderna.

B) Alternativa incorreta. O intervencionismo, descrito no texto, é uma das 
características do mercantilismo, que se contrapõe ao liberalismo, que, 
por sua vez, defende o livre mercado.

C) Alternativa correta. O texto apresenta características do mercantilismo, 
como o metalismo e o intervencionismo estatal. 

D) Alternativa incorreta. O neoliberalismo defende o Estado Mínimo; e foi 
criado na segunda metade do século XX.

E) Alternativa incorreta. O keynesianismo surgiu como resposta aos problemas 
do liberalismo clássico, propondo o Estado de Bem-Estar Social.

Conteúdo:  Característ icas e 
transformações das estruturas 
produtivas. Diferentes formas de 
organização da produção: escravis-
mo antigo, feudalismo, capitalismo, 
socialismo e suas diferentes expe-
riências.

Gabarito: C

Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 68

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 1: Interpretar historica-
mente e/ou geograficamente fontes 
documentais acerca de aspectos 
da cultura.

A) Alternativa correta. A incorporação de símbolos religiosos cristãos nos ritos 
religiosos indígenas e africanos permitiram a formação de expressões 
religiosas únicas e sincréticas. 

B) Alternativa incorreta. O texto não retrata o processo de catequização, mas 
a descrição de uma prática religiosa sincrética conhecida por Santidade.

C) Alternativa incorreta. O texto não retrata a perseguição que a Igreja 
realizava contra outras expressões religiosas existentes na colônia.

D) Alternativa incorreta. A Santidade incorporou alguns símbolos cristãos, 
portanto, não negou, apenas se apropriou de elementos.

E) Alternativa incorreta. O texto afirma que a santidade era formada por índios, 
mamelucos e brancos. Dessa forma, não é possível afirmar que havia um 
predomínio de brancos colonizados.

Conteúdo: Diversidade cultural, 
conflitos e vida em sociedade. A 
Conquista da América. Conflitos 
entre europeus e indígenas na 
América colonial. A escravidão e 
formas de resistência indígena e 
africana na América.

Gabarito: A



34– Gabarito Comentado Simulando Enem II – 3.a Série – Caderno 1 EM | 2017

Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 69

Competência de Área 4: Entender 
as transformações técnicas e tecno-
lógicas e seu impacto nos processos 
de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social.

Habilidade 17:  Analisar fatores 
que explicam o impacto das novas 
tecnologias no processo de territo-
rialização da produção.

A) Alternativa incorreta. O texto reflete sobre o paradoxo entre o lucro 
produzido nas cidades industriais e a concentração de renda que acabou 
reduzindo as possibilidades de enriquecimento do proletariado.

B) Alternativa incorreta. O texto não retrata o planejamento urbano das cidades 
industriais, no contexto da Revolução Industrial.

C) Alternativa incorreta. Os meios de transporte utilizados para deslocar a 
classe trabalhadora para os postos de trabalho não foram discutidos no 
texto.

D) Alternativa incorreta. A questão central do texto é a desigualdade gerada 
pela Revolução Industrial e a relação de dependência dos operários.

E) Alternativa correta. A Revolução Industrial resultou na superexploração 
dos trabalhadores que tinham uma vida marcada pela miséria. Surgiram 
grandes bairros operários, caracterizados pela formação de cortiços, 
marcados pela falta de infraestrutura.

Conteúdo: Características e trans-
formações das estruturas produti-
vas. Revolução Industrial: criação 
do sistema de fábrica na Europa 
e transformações no processo de 
produção. Formação do espaço 
urbano-industrial.

Gabarito: E

Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 70

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 7: Identificar os signi-
ficados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações.

A) Alternativa correta. A  Abertura dos Portos às Nações Amigas e os Tratados 
de Comércio de 1810 levaram o Brasil a uma dependência econômica da 
Inglaterra que perdurou por todo o século XIX, além de contribuir para 
crises inflacionárias e para o crescimento da dívida externa.

B) Alternativa incorreta. O livre mercado não condiz com as práticas 
intervencionistas apresentadas pelos textos.

C) Alternativa incorreta. Os ingleses exportavam para o Brasil produtos 
industrializados, prioritariamente.

D) Alternativa incorreta. O Brasil não era industrializado no período retratado 
pelo texto.

E) Alternativa incorreta. O texto não retrata a visão da população brasileira 
sobre as medidas adotadas por D. João VI.

Conteúdo: Formas de organização 
social, movimentos sociais, pensa-
mento político e ação do Estado – a 
construção da nação.

Gabarito: A
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Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 71

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder. 

Habilidade 10: Reconhecer a 
dinâmica da organização dos mo-
vimentos sociais e a importância 
da participação da coletividade 
na transformação da realidade 
histórico-geográfica.

A)  Alternativa incorreta. Robespierre era o líder dos jacobinos que, por sua 
vez, representava a pequena burguesia e os trabalhadores urbanos.

B) Alternativa incorreta. Os discursos de Robespierre não foram direcionados 
ao clero que, por sua vez, foi questionado durante o processo revolucionário.

C) Alternativa incorreta. O militares citados no item não correspondem ao 
foco do discurso de Robespierre, voltado para uma pequena burguesia e 
para os trabalhadores urbanos.

D) Alternativa incorreta. O discurso de Robespierre não foi voltado para a 
nobreza, que, por sua vez, era combatida pelos revolucionários.

E) Alternativa correta. Robespierre foi o principal líder jacobino e comandou 
o governo da França entre 1792 e 1794. Seu discurso foi direcionado 
para os pequenos burgueses e os sans-cullotes. Ele defendia medidas de 
controle econômico e de geração de empregos, assim como a ampliação 
dos direitos políticos a todos os homens, independentemente da renda. 

Conteúdo: Formas de organização 
social, movimentos sociais, pensa-
mento político e ação do Estado.  
Revoluções sociais e políticas na 
Europa Moderna.

Gabarito: E

Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 72

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 10: Reconhecer a 
dinâmica da organização dos mo-
vimentos sociais e a importância 
da participação da coletividade 
na transformação da realidade 
histórico-geográfica. 

A) Alternativa incorreta. Os governos oligárquicos adotaram uma política 
conservadora que priorizava o atendimento das necessidades da elite 
econômica.

B) Alternativa incorreta. O texto não afirma que os liberais tenham um 
compromisso com a revolução e nem com a mobilização das massas. 

C) Alternativa correta. A participação política dos setores populares era limitada 
devido ao elitismo predominante no cenário político. O conservadorismo 
também é uma marca importante da classe política dominante e mesmo 
dos que contestavam a política do Café com Leite.

D) Alternativa incorreta. O trecho da carta aborda a necessidade de uma 
transformação da política questionando o papel dos liberais na política 
nacional.

E) Alternativa incorreta. O populismo foi uma prática política adotada em um 
período posterior ao contexto abordado na carta de Prestes.

Conteúdo: Formas de organização 
social, movimentos sociais, pensa-
mento político e ação do Estado. 
A atuação dos grupos sociais e os 
grandes processos revolucionários 
do século XX.

Gabarito: C
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Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 73

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 2: Analisar a produção 
da memória pelas sociedades 
humanas.

A) Alternativa incorreta. O objetivo da criação do SPHAN está relacionado à 
construção da identidade nacional e do patriotismo.

B) Alternativa incorreta. A criação do SPHAN está relacionada à produção 
da memória nacional e à preservação do patrimônio histórico e artístico.

C) Alternativa incorreta. A definição das bases da educação brasileira era 
responsabilidade do Ministério da Educação.

D) Alternativa incorreta. A noção de preservação patrimonial começou a 
ser incorporada na política nacional com a criação do SPHAN e não tem 
relação direta com problemas de depredação.

E) Alternativa correta. A função da preservação do patrimônio histórico e 
artístico nas sociedades modernas é fornecer suporte para a criação de 
uma memória nacional.

Conteúdo: Diversidade cultural, 
conflitos e vida em sociedade. Cul-
tura material e imaterial; patrimônio 
e diversidade cultural no Brasil.

Gabarito: E

Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 74

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 1: Interpretar historica-
mente e/ou geograficamente fontes 
documentais acerca de aspectos 
da cultura.

A) Alternativa incorreta. A participação do capital estrangeiro, durante o 
período abordado, foi significativa, assim como o crescimento da dívida 
externa brasileira.

B) Alternativa incorreta.  O governo de JK foi democrático e não foi marcado 
pela censura.

C) Alternativa incorreta. O Brasil estava alinhado ao bloco capitalista, durante 
o governo de JK.

D) Alternativa incorreta. Uma das principais críticas feitas ao governo de JK 
era o distanciamento com as causas sociais.

E) Alternativa correta. O otimismo brasileiro, de acordo com o texto, era 
alicerçado no rápido crescimento econômico, principalmente na indústria 
automobilística, e o destaque para o Brasil, no cenário internacional, no 
campo dos esportes e da cultura.

Conteúdo: Diversidade cultural, 
conflitos e vida em sociedade - 
Movimentos culturais no mundo 
ocidental e seus impactos na vida 
política e social.

Gabarito: E

Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 75

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 7: Identificar os signi-
ficados histórico-geográficos das 
relações de poder entre as nações.

A) Alternativa incorreta. A representação da população de outros países 
menores em relação à Alemanha remete às ideias sobre a supremacia da 
raça ariana defendida pelos nazistas.

B) Alternativa incorreta. O objetivo da imagem não é retratar o declínio do 
nazismo, mas a política expansionista adotada por Hitler às vésperas da 
Segunda Guerra Mundial.

C) Alternativa incorreta. A charge retrata o contexto da eclosão da  Segunda 
Guerra mundial.

D) Alternativa incorreta. A imagem sugere uma relação de superioridade dos 
alemães em relação a outros países e etnias na Europa.

E) Alternativa correta. A alusão ao livro serve para retratar a visão dos nazistas 
sobre a superioridade da raça ariana que legitimava a política expansionista 
adotada por Hitler.

Conteúdo: Os sistemas totalitários 
na Europa do século XX: nazifas-
cismo, franquismo, salazarismo e 
stalinismo.

Gabarito: E
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Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 76

Competência de Área 3: Com-
preender a produção e o papel 
histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-
-as aos diferentes grupos, conflitos 
e movimentos sociais.

Habilidade 15:  Avaliar criticamente 
conflitos culturais, sociais, políticos, 
econômicos ou ambientais ao longo 
da história.

A) Alternativa incorreta. O populismo é um fenômeno político observado no 
Brasil no período anterior à ditadura militar.

B) Alternativa correta. O texto ressalta a identificação do MDB com os pobres 
e assalariados com a defesa do processo de redemocratização, enquanto 
a ARENA era associada aos setores conservadores e à elite econômica.

C) Alternativa incorreta. O item sugere o surgimento do Partido dos 
Trabalhadores que acorreu posteriormente ao período citado.

D) Alternativa incorreta. O MDB não teve uma ligação direta com a resistência 
armada.

E) Alternativa incorreta. A crescente oposição à ditadura estabelecida foi um 
dos pontos característicos do partido.Conteúdo: Ditaduras políticas na 

América Latina: Estado Novo no 
Brasil e ditaduras na América.

Gabarito: B

Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Difícil 
Questão 77

Competência de Área 2: Com-
preender as transformações dos 
espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e 
culturais de poder.

Habilidade 10: Reconhecer a 
dinâmica da organização dos mo-
vimentos sociais e a importância 
da participação da coletividade 
na transformação da realidade 
histórico-geográfica.

A) Alternativa incorreta. Os anos 1960 foram marcados por movimentos 
liderados pela juventude, vários jovens saíram às ruas e, de formas 
diferentes, se manifestaram pela liberdade individual, sem deixar de se 
manifestar pelas liberdades e direitos sociais.

B) Alternativa incorreta. A imagem retrata o slogan do movimento Hippie, 
“Faça amor não faça guerra”. Eles questionavam os rumos da Guerra Fria, 
sobretudo a Guerra do Vietnã.

C) Alternativa correta. A frase de efeito utilizada no cartaz reflete a relação 
direta entre o comportamento individual e o social. As manifestações 
refletiam as mudanças sociais e culturais vividas pelos jovens e seus 
questionamentos sobre a Guerra Fria e seus protagonistas. 

D) Alternativa incorreta. A juventude da década de 60 e 70 vivenciaram a 
revolução sexual e a mudança de comportamentos daquele período, 
questionando padrões tradicionais.

E) Alternativa incorreta. Os movimentos sociais liderados pela juventude, 
como apresentado pela imagem, questionavam os padrões sociais 
tradicionais e propunham um rompimento com gerações passadas.

Conteúdo: Formas de organização 
social, movimentos sociais, pensa-
mento político e ação do Estado. 
Geopolítica e conflitos entre os 
séculos XIX e XX: Imperialismo, a 
ocupação da Ásia e da África, as 
Guerras Mundiais e a Guerra Fria.

Gabarito: C
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Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 78

Competência de Área 4: Entender 
as transformações técnicas e tecno-
lógicas e seu impacto nos processos 
de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social.

Habilidade 18: Analisar diferentes 
processos de produção ou circula-
ção de riquezas e suas implicações 
socioespaciais.

A) Alternativa incorreta. Apesar de os Estados Unidos terem envolvimento 
com guerras no contexto das duas crises econômicas analisadas, nenhuma 
das situações citadas foi determinada por guerras.

B) Alternativa correta. As duas crises retratadas revelam as deficiências da 
dinâmica de expansão do capitalismo. 

C) Alternativa incorreta. As duas crises não resultaram do crescimento 
da concorrência econômica de outros países ou blocos econômicos.

D) Alternativa incorreta. A Crise de 1929 é considerada a maior crise do 
liberalismo econômico.

E) Alternativa incorreta. As duas crises não resultaram do excesso de 
intervenção do Estado na economia.

Conteúdo:  Característ icas e 
transformações das estruturas 
produtivas. Diferentes formas de 
organização da produção: escravis-
mo antigo, feudalismo, capitalismo, 
socialismo e suas diferentes expe-
riências.

Gabarito: B

Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 79

Competência de Área 5: Utili-
zar os conhecimentos históricos 
para compreender e valorizar os 
fundamentos da cidadania e da 
democracia, favorecendo uma 
atuação consciente do indivíduo na 
sociedade. 

Habilidade 24: Relacionar cidada-
nia e democracia na organização 
das sociedades.

A) Alternativa incorreta. As leis trabalhistas não eram garantidas constitucio-
nalmente durante o período monárquico.

B) Alternativa incorreta. A democracia foi conquistada por meio de um 
processo amplo que ultrapassou a período monárquico. Um exemplo é a 
conquista do voto feminino garantido pela Constituição de 1934.

C) Alternativa incorreta. A Constituição de 1988 é chamada de “Constituição 
Cidadã”, foi escrita no contexto de transição da ditadura do regime militar 
para a redemocratização do Brasil.

D) Alternativa incorreta. A primeira Constituição brasileira, de 1834, não criou 
o Código de Defesa do Consumidor, instituído em 1990.

E) Alternativa correta. A Constituição de 1988 garantiu o avanço dos direitos 
sociais. Dentre as conquistas mais significativas no que concerne ao amplo 
direito de cidadania, destacam-se o direito de voto para os analfabetos, 
o voto facultativo para jovens entre 16 e 18 anos; os direitos trabalhistas 
passaram a ser aplicados aos trabalhadores urbanos e rurais, também 
aos domésticos e definiu-se o crime de racismo. 

Conteúdo: Formas de organização 
social, movimentos sociais, pensa-
mento político e ação do Estado. A 
luta pela conquista de direitos pelos 
cidadãos: direitos civis, humanos, 
políticos e sociais. Direitos sociais 
nas constituições brasileiras.

Gabarito: E
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Disciplina 
História 

Série 
3.ª 

Nível de 
dificuldade 

Fácil 
Questão 80

Competência de Área 5: Utili-
zar os conhecimentos históricos 
para compreender e valorizar os 
fundamentos da cidadania e da 
democracia, favorecendo uma 
atuação consciente do indivíduo na 
sociedade.

Habilidade 21: Identificar o papel 
dos meios de comunicação na 
construção da vida social.

A)  Alternativa incorreta. O alcance das tecnologias que garantem a circulação 
de informações não resulta, necessariamente, na mesma realidade cultural.

B) Alternativa incorreta. O item apresenta um preconceito cultural que julga o 
índio como sujeito inferior, incapaz de compreender outras manifestações 
culturais.

C) Alternativa correta. O objetivo da questão é refletir sobre o alcance da 
circulação da informação por meio dos meios de comunicação de massa 
em escala global, atingindo sociedades distintas por suas características 
socioculturais e econômicas. 

D) Alternativa incorreta. A visão sobre a realidade não depende do local 
de origem do indivíduo, mas do acesso às informações ao qual ele está 
exposto.

E) Alternativa incorreta. O item apresenta um julgamento de valor que coloca 
o índio em condição de inferioridade em relação ao morador de grandes 
centros urbanos.

Conteúdo:  Característ icas e 
transformações das estruturas pro-
dutivas. A globalização e as novas 
tecnologias de telecomunicação e 
suas consequências econômicas, 
políticas e sociais.

Gabarito: C

Disciplina 
Sociologia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 81

Competência de Área 1: Com-
preender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 4: Comparar pontos 
de vista expressos em diferentes 
fontes sobre determinado aspecto 
da cultura.

A) Alternativa incorreta. A discussão acerca dos valores japoneses perante os 
princípios universais de direitos humanos não está diretamente relacionada 
à formação de monopólios.

B) Alternativa incorreta. Os mangás são parte da cultura japonesa que se 
expandiu, mas não estão sendo discutidos os direitos dos trabalhadores 
japoneses.

C) Alternativa correta. A questão aborda como ficam os direitos universais 
das crianças e mulheres diante dos valores culturais japoneses. Há uma 
oposição entre universalismo e  visão multiculturais/relativistas.

D) Alternativa incorreta. As mulheres ocidentais lutam pelo reconhecimento de 
sua igualdade jurídica, mas não estão se opondo aos direitos de segunda 
geração.

E) Alternativa incorreta. A questão discutida não pode ser reduzida a um 
problema de expansão da mídia globalizada, porque o fenômeno cultural 
está sendo reduzido.

Conteúdo: A globalização e as no-
vas tecnologias de telecomunicação 
e suas consequências econômicas, 
políticas e sociais. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Sociologia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 82

Competência de Área 5: Utili-
zar os conhecimentos históricos 
para compreender e valorizar os 
fundamentos da cidadania e da 
democracia, favorecendo uma 
atuação consciente do indivíduo na 
sociedade.

Habilidade 25: Identificar estra-
tégias que promovam formas de 
inclusão social.

A) Alternativa incorreta. A questão não está idealizando a infância, mas 
fazendo uma crítica à inocência da mulher perante o mundo.

B) Alternativa incorreta. A ética da malandragem não está sendo apresentada 
como forma de ascensão social ou superação das desigualdades.

C) Alternativa incorreta. A abordagem da autora representa uma voz feminina 
no cenário musical procurando discutir os estereótipos de gênero.

D) Alternativa correta. A música aborda o processo social de construção 
da identidade da mulher, enfatizando a formação de papéis do gênero 
feminino.

E) Alternativa incorreta. A letra da canção procura explorar a conscientização 
da mulher, sem erotizar a sua mensagem.Conteúdo: A luta pela conquista 

de direitos pelos cidadãos: direitos 
civis, humanos, políticos e sociais. 

Gabarito: D

Disciplina 
Sociologia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Difícil
Questão 83

Competência de Área 3: Com-
preender a produção e o papel 
histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-
-as aos diferentes grupos, conflitos 
e movimentos sociais.

Habilidade 12: Analisar o papel 
da justiça como instituição na 
organização das sociedades.

A) Alternativa correta. O papel da justiça é equilibrar as relações sociais, 
econômicas e políticas, evitando o desequilíbrio de forças. Por ser a 
parte mais frágil e nem sempre sindicalizada, o trabalhador é considerado 
hipossuficiente pela Justiça do Trabalho, sendo necessário utilizar o Direito 
do Trabalho para corrigir injustiças e desrespeitos. 

B) Alternativa incorreta. A proposta de Reforma valoriza o negociado pelos 
sindicatos como acordo que prevalece sobre o legislado da CLT, alterando 
portanto o comportamento histórico nas relações de trabalho, que era o 
de fazer valer a legislação trabalhista.

C) Alternativa incorreta. Não cabe ao poder judiciário legislar, mas lutar para 
que não haja retroatividade nos direitos, perdas de garantias conquistadas. 
Jamais o poder deve fazer ingerência sobre o poder do outro, a não ser 
para desfazer interpretações equivocadas da Constituição Federal.

D) Alternativa incorreta. Ser capaz de mediar e equilibrar as forças políticas 
e econômicas não significa proteger apenas os sindicatos ou  categorias 
de classe, sendo preferível sempre a imparcialidade na Justiça.

E) Alternativa incorreta. A Reforma Trabalhista pretende instaurar mecanismos 
autorreguladores no interior das grandes empresas, retirando a Justiça do 
Trabalho de seu papel de mediação. 

Conteúdo: A luta pela conquista 
de direitos pelos cidadãos: direitos 
civis, humanos, políticos e sociais. 
Direitos sociais nas constituições 
brasileiras. 

Gabarito: A
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Disciplina 
Sociologia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Fácil
Questão 84

Competência de Área 4: Entender 
as transformações técnicas e tecno-
lógicas e seu impacto nos processos 
de produção, no desenvolvimento 
do conhecimento e na vida social.

Habilidade 20: Selecionar argu-
mentos favoráveis ou contrários às 
modificações impostas pelas novas 
tecnologias à vida social e ao mundo 
do trabalho.

A) Alternativa incorreta. Quanto mais especialização, mais apropriação. Uma 
vez que se torna mais valioso, o trabalho de alguns desloca o trabalho de 
outros para fora da produção.

B) Alternativa incorreta. Quanto mais organizada e sistematizada a produção, 
menos trabalhadores são necessários.

C) Alternativa incorreta. A renda não é distribuída de forma igualitária, pois 
ocorre transferência de propriedade e valor entre as classes produtivas.

D) Alternativa incorreta. A luta de classes é evitada pelos grupos dirigentes 
porque representam um risco real de perda de poder sobre a exploração 
social.

E) Alternativa correta. A riqueza de uma classe é gerada pela apropriação 
do trabalho de outra classe. Tal fenômeno, denominado mais-valia, indica 
que a acumulação é resultado da exploração do trabalho.

Conteúdo: A industrialização brasi-
leira, a urbanização e as transforma-
ções sociais e trabalhistas.

Gabarito: E

Disciplina 
Sociologia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio
Questão 85

Competência de Área 5: Utili-
zar os conhecimentos históricos 
para compreender e valorizar os 
fundamentos da cidadania e da 
democracia, favorecendo uma 
atuação consciente do indivíduo na 
sociedade.

Habilidade 24: Relacionar cidada-
nia e democracia na organização 
das sociedades.

A) Alternativa incorreta. A democracia majoritária pode representar a tirania 
ou a massificação, levando a uma aplicação generalizada dos direitos, 
sem reconhecer diferenças significativas entre os cidadãos.

B) Alternativa correta. A democracia deliberativa reforça mecanismos de 
planejamento, controle e decisão compartilhados e obtidos a partir de 
negociação. A democracia ativista está fundamentada na participação 
ativa dos grupos sociais e movimentos sociais em defesa de minorias.

C) Alternativa incorreta. A democracia não se restringe ao momento das 
eleições e não representa o fim do Estado, como concepção política.

D) Alternativa incorreta. O trabalho deliberativo agrega e integra porque 
promove a deliberação e valoriza o questionamento diante da decisão 
da maioria.

E) Alternativa incorreta. As críticas não são impostas, mas incorporadas e 
assimiladas com base na negociação e na formação do consenso, sem 
praticar o cerceamento da liberdade.

Conteúdo: A luta pela conquista 
de direitos pelos cidadãos: direitos 
civis, humanos, políticos e sociais. 

Gabarito: B
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Disciplina 
Filosofia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 86

Competência de Área 3: Com-
preender a produção e o papel 
histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-
-as aos diferentes grupos, conflitos 
e movimentos sociais.

Habilidade 12:  Analisar o papel 
da justiça como instituição na 
organização das sociedades.

A) Alternativa incorreta. No Estado ideal de Platão, não há um único 
governante, mas toda uma classe social, os Guardiões, que devem se 
valer da Filosofia – neste caso, o conhecimento do “Bem” – e agir em prol 
do bem comum. 

B) Alternativa incorreta. Na Utopia platônica, não há separação entre ética e 
política. O Estado, assim como os cidadãos, devem agir eticamente. Sem 
essa união, não se sobressai a justiça.  

C) Alternativa incorreta. No Estado ideal, mesmo as classes subordinadas 
devem observar os princípios da razão. Nenhuma determinação jurídica 
ou econômica pode prevalecer sem um critério racional. 

D) Alternativa incorreta. A observância da religião estatal, na República, 
pode contribuir para a manutenção da ordem, mas não define propriamente 
o significado da justiça. 

E) Alternativa correta. A virtude da justiça no Estado, para Platão, é a 
capacidade de manter a ordem e a harmonia em todas as classes 
sociais. No Estado justo, todas as pessoas gozam de oportunidades de 
autorrealização, orientando-se pelo bem comum. 

Conteúdo: Movimentos culturais no 
mundo ocidental e seus impactos na 
vida política e social. 

Gabarito: E

Disciplina 
Filosofia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 87

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 1: Interpretar historica-
mente ou geograficamente fontes 
documentais acerca de aspectos 
da cultura.

A) Alternativa incorreta. Sobre as convenções e obrigações sociais, o 
ceticismo não prega desprezo nem assentimento. Isso equivaleria a 
assumir uma posição contrária à vigente ou assumir um posicionamento 
anárquico, o que se torna incompatível com o ceticismo. 

B) Alternativa incorreta. Como no distrator anterior, a simples ideia de que 
exista um “verdadeiro prazer” ou a afirmação de que se possa atingi-lo já 
é suficiente para demarcar uma posição contrária ao ceticismo. 

C) Alternativa correta. Para o ceticismo, não há como alcançar certezas a 
respeito do que quer que seja. A atitude cética condiz, pois, à indiferença 
em relação a qualquer condição existente. Não se oferece juízos acerca 
de nada. 

D) Alternativa incorreta. Para o cético, não há diferença alguma entre o acaso 
e o determinismo, entre transcendência ou imanência. Ocupar-se com 
a esperança transcendente é uma atitude de fé religiosa, algo alheio ao 
ceticismo. 

E) Alternativa incorreta. Ações voltadas para qualquer fim definido podem 
caracterizar várias correntes filosóficas. Contudo, para a corrente cética, 
não há nenhuma certeza do que seja “virtude”, “sabedoria”, “bom” ou “belo” 
ou qualquer de seus contrários. Logo, nenhuma ação voltada a esses fins 
pode caracterizar o ceticismo. 

Conteúdo: Movimentos culturais no 
mundo ocidental e seus impactos na 
vida política e social. 

Gabarito: C
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Disciplina 
Filosofia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 88

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 1: Interpretar historica-
mente ou geograficamente fontes 
documentais acerca de aspectos 
da cultura.

A) Alternativa incorreta. Para Hume, não existem “fenômenos puros”, isto 
é, independentes da experiência empírica. Na análise do entendimento 
humano, é total a influência da percepção sensível.  

B) Alternativa correta. Para Hume, o entendimento humano depende 
inteiramente da impressão sensível que está na base da formulação de 
todas as ideias, desde as mais simples às mais complexas. Sem a base 
sensorial, nada há no intelecto.  

C) Alternativa incorreta. Para Hume, não existem derivações casuais das 
impressões empíricas. Todas as ideias contidas na mente reduzem-se a 
uma impressão sensível definida objetivamente.  

D) Alternativa incorreta. Não existem componentes originários no psiquismo. 
Tudo que se encontra no intelecto depende de um dado sensível. Ademais, 
a teoria que considera enganosos os dados dos sentidos foi defendida por 
Descartes, de quem Hume é um crítico. 

E) Alternativa incorreta. Na tese de Hume, são negadas quaisquer formas de 
entendimento a priori. Não há capacidade intelectiva para organização da 
memória preexistente a qualquer experiência empírica. 

Conteúdo: Movimentos culturais no 
mundo ocidental e seus impactos na 
vida política e social. 

Gabarito: B

Disciplina  
Filosofia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 89

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 1: Interpretar historica-
mente ou geograficamente fontes 
documentais acerca de aspectos 
da cultura.

A) Alternativa incorreta. Para Descartes, a investigação empírica redunda 
no erro do engano dos sentidos. Não pode, assim, configurar o saber 
verdadeiro. 

B) Alternativa incorreta. Descartes viveu em um momento de profundas 
rupturas, sendo, inclusive, um dos responsáveis por romper com a tradição 
filosófica. O cartesianismo representa ruptura, não retomada da tradição 
intelectual. 

C) Alternativa incorreta. Uma defesa de valores ortodoxos não permitiria 
ou estimularia a formulação de argumentos contrários à ortodoxia. Para 
alavancar a ciência ou propiciar o pensamento autônomo, é preciso romper 
com as imposições. 

D) Alternativa correta. A principal contribuição da filosofia cartesiana é a 
afirmação da autonomia do sujeito pensante. O pensamento autônomo é 
capaz de refletir sobre qualquer circunstância e o cerne desta autonomia 
está na subjetividade.  

E) Alternativa incorreta. O que se afirma neste distrator é insuficiente para 
fundamentação de um saber verdadeiro. Toda moral sustenta-se em regras 
ou certezas preestabelecidas que podem conflitar com o saber verdadeiro. 

Conteúdo: Movimentos culturais no 
mundo ocidental e seus impactos na 
vida política e social. 

Gabarito: D
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Disciplina  
Filosofia

Série 
3.ª

Nível de 
dificuldade 

Médio 
Questão 90

Competência de Área 1: Compre-
ender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

Habilidade 1: Interpretar historica-
mente ou geograficamente fontes 
documentais acerca de aspectos 
da cultura.

A) Alternativa correta. No Positivismo, uma teoria é válida quando consegue 
descrever as leis dos fenômenos naturais recorrendo unicamente à 
experiência, aos dados da observação e ao método científico. 

B) Alternativa incorreta. A descrição dos fatos da experiência deve se dar 
em função do método científico e da descoberta de leis. A análise do 
significado da linguagem é uma característica do chamado Positivismo 
Lógico (século XX), não do Positivismo de Comte. 

C) Alternativa incorreta. O critério de falseabilidade é uma proposição de 
Karl Popper, inserida do contexto da crítica ao Positivismo Lógico. Nesta 
proposição, uma teoria é válida se puder ser falseada. Para Comte, a teoria 
válida é aquela que descreve a lei de um fenômeno.  

D) Alternativa incorreta. O Positivismo de Comte critica a metafísica, 
considerando-a um estágio ultrapassado do desenvolvimento científico. 
A metafísica pretende garantir o conhecimento de uma causa única da 
realidade enquanto o método positivo verifica as leis e suas relações. 

E) Alternativa incorreta. O Positivismo rejeita qualquer menção a causas 
ocultas. Hipóteses relacionadas a tais causas são da ordem da teologia 
ou da metafísica, consideradas superadas pelo método positivo. 

Conteúdo: Movimentos culturais no 
mundo ocidental e seus impactos na 
vida política e social. 

Gabarito: A


