
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 50 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Texto 1
Felicidade clandestina

Menalton Braff 

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, mui-
tas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes
onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas
nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar
refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a reali-
dade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia da-
quela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as pa-
lavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas.
Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso  que  a  princípio  me  assustei.  Chegou
aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta
do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor
da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudi-
nha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude obser-
var aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava.
De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o
cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o
cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham
ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornas-
se iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sosse-
go.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário
para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em
seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedo-
res, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de
chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze
segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no
chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com
aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a
história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas
via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam.
Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar
ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então,
começou a se transfigurar, assumindo uma expressão glorio-
sa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de
umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo al-
guns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair
do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam
em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se
lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou
para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para
onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu
rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado
de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, final-
mente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se
deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizi-
nhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de
pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o
olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e
achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi ape-
nas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me
engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O
menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-
5044.html>. Acesso em: 7 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de
produção de sentido presentes no texto 1, 

(A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para
o posterior  desenvolvimento  do  tema em forma de
narrativa.   

(B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa
com destaque para a temporalização do momento em
que a história se passa.  

(C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamen-
te com a elucidação feita pelo narrador em relação à
viagem empreendida pela personagem. 

(D) o  último parágrafo traz  uma revelação do narrador
para elucidar o mistério em torno da identificação do
livro lido pelo menino. 

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu vol-
tasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí deva-
gar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu
modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria,
os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem de-
vagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até che-
gar  em casa,  também pouco  importa.  Meu  peito  estava
quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não
comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o
susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravi-
lhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda
mais indo comer pão com manteiga,  fingi  que não sabia
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instan-
tes.  Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser
clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu
era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem
do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto
que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da
letra de uma música:

(A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensa-
mento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia
triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em
você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).

(B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/  Pro aluguel/
Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu.
(BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).

(C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até
o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou es-
tar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um
sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).

(D) Os livros são objetos transcendentes/ Mas podemos
amá-los do amor táctil/ Que votamos aos maços de
cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO,
Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por
meio  de  textos,  ganha  destaque  o  uso  de  certos
mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a
esses mecanismos, no trecho

(A) “Naquele instante , o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado” (texto 1), a expressão em negrito
se refere a um marco temporal  que localiza o mo-
mento em que um dos garotos chega ao estande de
livros.

(B) “De repente ele o fechou e olhou para cima” (texto 1),
o elemento gramatical em destaque faz uma retoma-
da  do  sintagma nominal  “livro”  e  evita  a  repetição
deste termo.

(C) “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expres-
são em negrito é um elemento que  retoma o termo
“felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.

(D) “No dia seguinte  fui a sua casa” (texto 2), a expres-
são destacada se refere a uma marca temporal men-
cionada posteriormente no texto,  demonstrando ser
esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3

Disponível  em:<http://bibliotecaearte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-
quadrinhos-charge-imagem.html>. Acesso em: 9 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em consideração que os textos são permeados
pelos discursos efetivamente produzidos em cada época,
refletindo-os ou distorcendo-os, na tira, 

(A) a filosofia de vida livre e pueril  de Garfield se con-
trapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu
dono, Jon Arbuckle. 

(B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da
personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é
algo característico das sociedades pós-modernas. 

(C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso ana-
crônico por expressar valores e dogmas contrários aos
referentes à época na qual as personagens se situam. 

(D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica mar-
cante  da  contracultura  típica  do  momento  histórico
em que as personagens se encontram. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se
deve

(A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica
tanto o manuseio quanto a leitura de livros. 

(B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o
elemento extralinguístico livro. 

(C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se
refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield. 

(D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome
de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor,
que é obtido 

(A) pela  utilização  de  catáfora  nas  falas  das  persona-
gens, já que esse mecanismo tem a função de anteci-
par seu referente. 

(B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a de-
terminado comportamento não pertencente aos ani-
mais. 

(C) pela quebra de expectativa, uma vez que se espera-
va de Garfield um entendimento diferente daquele de-
monstrado no último quadro. 

(D) pelo contexto da história,  porque as falas de Jon e
Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial
e temporal.  

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Disponível  em:  <http://belsrv2013.blogspot.com.br/>.  Acesso  em:  9  out.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes
nos textos 3 e 4, constata-se 

(A) o emprego reiterado de onomatopeias. 

(B) a repetição de cenas como marcação de tempo. 

(C) a utilização de balões como indicação de monólogo. 

(D) o uso da personificação como caracterização de per-
sonagens. 

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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Considere os textos  1,  2,  3 e  4 para responder às ques-
tões 08, 09 e 10. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discur-
sivos,  destaca-se  o  modo  como  se  organiza  a  própria
composição textual, com vistas a narrar, descrever, argu-
mentar, explicar, instruir. Com base nisso, 

(A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas
com a finalidade de construir um texto jornalístico. 

(B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o
objetivo de se configurar um conto. 

(C) no texto 3, ganham destaque as sequências descriti-
vas com vistas à construção de uma tirinha. 

(D) no texto 4, predominam sequências explicativas com
o propósito de criação de uma micronarrativa. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática comum aos quatro textos indica a concepção
de que a leitura 

(A) transforma as práticas, os desejos e as percepções
dos seres humanos. 

(B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo espe-
cífico. 

(C) acentua a diferença existente entre as diversas classes
sociais. 

(D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os lei-
tores. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica fundamental  de alguns textos é a de
que  são  marcadamente  heterogêneos,  isto  é,  são  atra-
vessados, ocupados, habitados por ditos presentes em ou-
tros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das pas-
sagens abaixo?

(A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)

(B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fa-
zer algo divertido!”. (Texto 3)

(C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o,
abria-o por alguns instantes”. (Texto 2) 

(D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo”. (Texto 1)

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A garantia do direito social à educação se realiza no con-
texto  de  superação  das  desigualdades  e  do  reconheci-
mento e respeito à diversidade, envolvendo a

(A) universalização do acesso, a ampliação da jornada es-
colar e a garantia da permanência com sucesso para os
educandos, em todas as etapas e modalidades. 

(B) avaliação, a padronização e o nivelamento curricular
nas  instituições  públicas  e  privadas,  para  garantir
igualdade de oportunidades. 

(C) subordinação dos estabelecimentos  de ensino  e  dos
educandos ao conjunto de normas gerais de educação,
em sintonia com as políticas de segregação social.

(D) manutenção das diferenças culturais, buscando incul-
car a cultura de massa, além de evitar a discrimina-
ção social.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB/1996, a educação tem por finalidade:

(A) o condicionamento intelectual do indivíduo e a forma-
ção de mão de obra para o mercado de trabalho.

(B) o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho.

(C) a identificação e seleção dos indivíduos mais aptos
para ocuparem os altos cargos administrativos e de
gestão.

(D) a preparação dos indivíduos, desde a educação in-
fantil,  para o ingresso nas universidades bem ran-
queadas. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto das profundas transformações da sociedade
contemporânea, novas exigências foram acrescentadas à
escola e ao trabalho do professor. Neste contexto,

(A) o ensino, em sala de aula da educação básica, perde
a centralidade, uma vez que fazer pesquisa e produ-
zir inovações tornou-se mais importante.

(B) os estudos e as pesquisas científicas devem ser reali-
zados por pesquisadores das instituições de ensino
superior,  para  o desenvolvimento  de métodos mais
adequados às práticas educativas.

(C) a escola deve concentrar-se na missão de ensinar a
ler e escrever, porque cabe somente ao individuo sua
permanente atualização sobre os acontecimentos do
mundo. 

(D) a profissão docente implica a necessidade de sabe-
res, conhecimentos científicos, pedagógicos e criativi-
dade para encarar diversas situações nos contextos
escolares e não escolares.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB/1996, são regras comuns à organização
do ensino fundamental e do ensino médio:

(A) o controle de frequência dos estudantes a cargo da
escola,  sendo exigida frequência mínima de oitenta
por cento do total de horas letivas para aprovação.

(B) a carga horária mínima anual de oitocentas horas, distri-
buídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo tra-
balho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver.

(C) a progressão anual por série, preservada a sequência
do currículo escolar.

(D) a organização em classes ou turmas seriadas para o
ensino  de  línguas  estrangeiras,  artes  ou  de  outros
componentes curriculares.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica, a

(A) avaliação da aprendizagem tem como finalidade acom-
panhar o desenvolvimento do educando, de modo a fa-
vorecer o processo ensino-aprendizagem.

(B) avaliação  de  sistemas/redes  de  ensino  deve  ser  de
responsabilidade exclusiva da União, contemplada no
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

(C) a avaliação deve se constituir em ferramenta para es-
timular a competição entre estudantes, professores,
estabelecimentos de ensino, bem como entre os sis-
temas de ensino.

(D) avaliação em larga escala é realizada com base na
proposta  pedagógica  das  escolas,  assim  como  no
seu  plano  de  trabalho,  de  maneira  a  possibilitar  a
análise de seus avanços e localizar aspectos que me-
reçam reorientação.

CONHECIMENTOS_GERAIS_SOBRE_EDUCAÇÃO
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação educacional em larga escala, no âmbito das
redes de ensino,  tornou-se algo recorrente nas políticas
educacionais conduzidas pelo governo federal,  governos
estaduais e municipais. Isto implica que 

(A) a avaliação em larga escala, planejada e executada, é
uma atribuição circunscrita ao professor que está em
contato direto com os estudantes e que, por isso, co-
nhece a realidade de sua escola.

(B) a avaliação em larga escala constitui um procedimen-
to tecnicista que remonta diretamente à ditadura mili-
tar, trazendo consigo um viés necessariamente auto-
ritário e não democrático.

(C) a avaliação em larga escala no Brasil nada mais é que
a transposição mimética de práticas já existentes em
outros países e que nos chegam devido à imposição de
organismos internacionais, como o BM e o FMI.

(D) as práticas avaliativas em larga escala, no âmbito das
redes de ensino, têm previsão constitucional e podem
servir  a diferentes finalidades, portanto dependem da
perspectiva política e dos interesses que as conduzem.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A educação básica, de acordo com a LDB/1996, é com-
posta dos seguintes segmentos:

(A) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

(B) ensino fundamental e ensino superior.

(C) ensino primário, ginásio e ensino secundário.

(D) jardim, pré-escola, ensino de primeiro grau e ensino
de segundo grau.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a LDB/1996, são modalidades da educação bási-
ca:

(A) educação para a paz na escola, ética e cidadania de
jovens e adultos.

(B) educação para o empreendedorismo e o protagonis-
mo juvenil.

(C) educação especial, educação profissional e educação
de jovens e adultos.

(D) graduação tecnológica e educação para pessoas com
necessidades especiais.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O resultado das políticas educacionais  implementadas a
partir  da  década  de  1990,  no  Brasil,  evidenciam  que  a
educação brasileira 

(A) caminhou no sentido de favorecer  a construção da
escola pública, ao eliminar os processos de avaliação
intra e extraescolar, algo materializado em função da
organização escolar em ciclos.

(B) obteve, mesmo com dificuldades, avanços na escola
pública brasileira, com a ampliação do acesso da po-
pulação  à  escola,  a  ampliação  da  obrigatoriedade
escolar, do financiamento e a implementação das po-
líticas de inclusão.

(C) realizou uma política de inclusão ampla, na qual crian-
ças e jovens com dificuldade de aprendizagem e/ou
com necessidades especiais são retirados da escola
regular e atendidos em instituições próprias. 

(D) desenvolveu ações que favoreceram o decréscimo de
matrículas  no  ensino  fundamental,  sendo  este  um
dos principais elementos para a explicação da crise
da escola pública brasileira.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tocante às políticas nacionais  de avaliação em larga
escala, a Prova Brasil compreende uma

(A) avaliação censitária destinada aos alunos do ensino
fundamental de escolas públicas.

(B) prática  avaliativa  elaborada e executada no âmbito
dos sistemas de ensino estaduais e municipais. 

(C) perspectiva  somativa  de  avaliação,  envolve  a  pré-
escola, o ensino fundamental e o ensino médio.

(D) concepção  de  avaliação  diagnóstica,  cujo  escopo
abrange escolas públicas e privadas do ensino funda-
mental e médio. 
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Se em determinados países, como a França, o excesso
de memória, revelado pelo fenômeno das numerosas co-
memorações e de datas históricas e pelas múltiplas “re-
memorações”  individuais,  pode  dar  margem a  abusos,
em contrapartida,  em países totalitários,  a insuficiência
da memória propicia utilizações ideológicas do presente
e do futuro desse mesmo passado.

SILVA, Helenice Rodrigues da. Rememoração/comemoração: as utilizações
sociais da memória. Rev. Bras. Hist., São Paulo, v. 22, n. 44, 200. Disponível
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0>.  Acesso em:
5 nov. 2014.

Com a leitura do texto, conclui-se que a história se con-
fronta com a

(A) personificação imaginária da memória e sua preser-
vação coletiva.

(B) utilidade prática da memória e sua destruição social.

(C) fragilidade afetiva da memória e sua manipulação po-
lítica.

(D) perenidade singular da memória e sua consagração
científica.  

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Por mais que lutemos arduamente para evitar os precon-
ceitos associados a cor, credo, classe ou sexo, não pode-
mos evitar olhar o passado de um ponto de vista particu-
lar.  O relativismo cultural  obviamente se aplica,  tanto à
própria escrita da história quanto a seus chamados obje-
tos. Nossas mentes não refletem diretamente a realidade.

BURKE, P. (Org.) A escrita da história. São Paulo: Unesp, 1992. p. 15.

Na apresentação do livro publicado no Brasil no início da
década de 1990, Peter Burke elaborou um contraste entre
a chamada história nova e a história antiga. Ao discutir a
ideia de objetividade da história,  Burke destaca que,  na
nova historiografia, a escrita da história traduz a

(A) escolha pessoal do historiador, aproximando a narra-
tiva histórica da ficção.

(B) manipulação do passado, refletindo a utilidade ideoló-
gica de sua produção.

(C) intervenção  do  historiador,  observando  o  contexto
histórico de sua reflexão. 

(D) apropriação das memórias anteriores, impondo a su-
perioridade da cultura atual.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

A revolução documental foi acompanhada por forte crítica
ao conceito de documento. A partir da perspectiva de no-
vos historiadores, o documento se torna monumento, ou
seja, ele é rastro deixado pelo passado, construído inten-
cionalmente pelos homens e pelas circunstâncias históri-
cas das gerações anteriores.

PEREIRA, N. M.; SEFFNER, F. O que pode o ensino de história? Sobre 
o uso de fontes na sala de aula. Anos 90. Porto Alegre, v. 15, n. 28, p. 
113-128, dez. 2008, p. 115. (Adaptado).

De acordo com o novo conceito de documento, o ofício do
historiador passa a priorizar a 

(A) apropriação de pontos de vista dos sujeitos históri-
cos. 

(B) verificação da veracidade dos testemunhos do passa-
do. 

(C) manipulação da cultura material das sociedades pas-
sadas.

(D) consideração das condições políticas da produção da
memória.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Em época normal, os costumes romanos são traduzi-
dos com bastante exatidão pelo direito civil, cujo cor-
dão umbilical com a moral vigente nunca foi realmente
cortado.

VEYNE, Paul. In: ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges. (Org.) História da 
vida privada: do Império Romano ao ano mil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. p. 165. v. 1.

No trecho  apresentado,  o  historiador  Paul  Veyne  indica
que o Direito Romano

(A) enfraquecia a rede de clientelas, pois, ao escrever a
lei, impedia distorções nas interpretações dos juízes
patrícios.

(B) considerava os costumes arbitrários, instituindo igual-
dade jurídica formal entre patrícios e plebeus.

(C) refletia a moral e a mentalidade teocrática, pois con-
cebia a lei como expressão da vontade dos deuses.

(D) manifestava  o  que  se  conhece  como  lei
consuetudinária, baseando-se no princípio de jus-
tiça popular e pública.
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia os trechos a seguir.

Um historiador  renomado  pode escrever  que o  Império
Romano não teve morte natural, foi assassinado. E desse
assassinato teria nascido a Idade Média. Hoje, os historia-
dores  pensam que a  passagem da Antiguidade para a
Idade Média foi o resultado de uma longa evolução posi-
tiva, mesmo que tenha sido marcada por episódios violen-
tos e espetaculares. É para sublinhar essa mudança de
concepção que, para designar o período que se estende
do século IV ao VIII, emprega-se de preferência hoje a ex-
pressão Antiguidade Tardia.

LE GOFF, Jacques. As raízes medievais da Europa. Rio de Janeiro: Vo-
zes, 2007. p. 29.

Todavia, a “Antiguidade Tardia” não é uma unanimida-
de entre os historiadores. As principais críticas ao con-
ceito são oriundas dos pesquisadores que privilegiam
fontes arqueológicas e a partir da observação dos res-
quícios  materiais  do período identificam um “declínio
da civilização”.  Especialistas  como C.  Wickham refu-
tam veementemente o conceito de Antiguidade Tardia
ao defenderem que a consolidação dos reinos romano-
germânicos marcaram uma evidente ruptura com a an-
tiguidade.

SILVEIRA, Verônica da Costa, Reflexões sobre o conceito de “Antiguida-
de Tardia”. In: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. 
São Paulo, jul. 2011.

Os dois textos indicam uma discordância no campo da his-
toriografia  a  respeito  do  uso da expressão “Antiguidade
Tardia”. O uso da expressão destaca 

(A) o processo de continuidade, relativizando a periodiza-
ção hegemônica, enquanto a crítica à expressão en-
fatiza a conjuntura de ruptura, reforçando tal periodi-
zação.

(B) a  dimensão  econômica,  analisando  a  evolução  do
modo de produção, enquanto a crítica à expressão
enfatiza a questão política, narrando episódios violen-
tos de conflitos.

(C) uma visão eurocêntrica, dada a importância do Impé-
rio Romano, enquanto a crítica à expressão enfatiza
um olhar policêntrico, com base na historicidade ger-
mânica.

(D) o uso de fontes escritas, tidas como confiável à pes-
quisa histórica, enquanto a crítica à expressão enfati-
za o emprego de fontes materiais, com base nos An-
nales.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho da epístola de Gelásio a Anastásio.

São dois, Imperador Augusto, os poderes com os quais
se governa, principalmente, este mundo: a sagrada au-
toridade dos pontífices e o poder  dos reis,  e  desses
dois poderes é mais importante o dos sacerdotes, pois
tem de prestar contas, também, diante do divino juiz
dos governantes dos homens. 

Citado por PEDRERO SÁNCHEZ, M. G. História da Idade Média: textos e
testemunhas. São Paulo: Unesp, 2000, p. 121. (Adaptado).

A epístola de Gelásio a Anastásio, do ano de 494, revela
uma concepção política que se refere ao contexto de

(A) submissão da autoridade régia à autoridade religiosa
na formação da sociedade feudal.

(B) disputa entre o poder temporal e o poder espiritual na
condução da cristandade.

(C) dissociação  das  aristocracias  laicas  e  eclesiásticas
na expansão do cristianismo ocidental. 

(D) predominância  dos  ideais  cristãos  no  processo  de
emancipação política da realeza.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Eu, Berterio, coloquei a corda no pescoço e me entreguei
sob o poder de Alariado e de sua esposa Ermengarda
para que desde este dia façais de mim e de minha des-
cendência o que quiserdes, os vossos herdeiros o mesmo
que vós, podendo guardar-me, vender-me, dar-me a ou-
tros ou manumitir-me, e se eu quiser subtrair-me a vosso
serviço podeis deter-me vós mesmo ou vossos enviados.

BERNARD, A.; BRUEL, A. (Ed.) Recueil des chartes de l’abbaye de 
Cluny. Apud: PEDRERO SÁNCHEZ, M. G. História da Idade Média: 
textos e testemunhas. São Paulo: Unesp, 2000. p. 105. (Adaptado).

O documento escrito no século X consiste em uma enco-
mendação típica do período medieval. Da análise do do-
cumento, conclui-se que a servidão tinha um caráter

(A) hierárquico, como base para as formas de dominação
social.

(B) regrado, como sustentáculo da sociedade cristã.

(C) voluntário,  como  fundamento  de  uma  comunidade
fraterna.

(D) jurídico, como fundamento do direito de família.
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

A falta de clareza da heresia é grande, e no entanto ela
está no coração da construção do Ocidente, porque per-
mitiu  o nascimento  do procedimento inquisitorial:  a ne-
cessidade de extorquir a qualquer preço uma confissão
dava à verdade, e assim ao erro, um novo valor absoluto.
Da Igreja o procedimento deslocou-se para a realeza, e
encontra-se na base da exagerada reinvindicação de po-
der total própria ao Estado moderno. 

ZERNER, M. Heresia. In: LE GOFF, J.; SCHMITT, J.-C. Dicionário temático 
do Ocidente medieval. Bauru/São Paulo: Edusc/Imprensa Oficial, 2002, v. 1. 
p. 503. (Adaptado).

De acordo com o texto, a semelhança do procedimento in-
quisitorial na Idade Média e na Idade Moderna se deve ao
fato de ter servido, em ambos os períodos, como

(A) instrumento de afirmação do poder.

(B) mecanismo de estruturação das instituições.

(C) recurso para a expansão do cristianismo.

(D) ferramenta para a dominação régia.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Parte significativa das coleções de livros didáticos de his-
tória  introduzem, após o  capítulo  das  Grandes Navega-
ções, o conteúdo referente aos povos Inca, Maia, Astecas
e povos indígenas brasileiros. Esse ordenamento dos con-
teúdos

(A) viabiliza a crítica da opressão e do extermínio dos po-
vos indígenas na América. 

(B) reforça a chegada dos europeus como algo previsto
dentro da cosmologia indígena. 

(C) subordina a historicidade dos povos nativos america-
nos à narrativa eurocêntrica.

(D) enfatiza a pluralidade dos povos indígenas com base
nas fontes e no imaginário europeu.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Disponível em: <http://www.astromia.com/fotohistoria/heliocentrico.htm>. 
Acesso em: 28 out. 2014.

No contexto do Renascimento, é divulgada a teoria de  Ni-
colau Copérnico acerca da disposição dos corpos celes-
tes, representada na imagem. Nessa teoria heliocêntrica, o
conhecimento

(A) clássico é retomado ao asseverar a teoria de Aristóte-
les,  Ptolomeu  e  demais  astrólogos  da  Antiguidade,
constituindo a prática cultural que caracteriza o Renas-
cimento.

(B) matemático e astrológico passa a orientar o olhar para
o espaço e sua representação, incorporando o uso da
observação e do cálculo. 

(C) teológico é atualizado e se afasta dos mitos medievais,
tendo a Igreja, principal mecenas da época, patrocina-
do e difundido os estudos de Copérnico e Galileu Gali-
lei.

(D) político e filosófico direciona a representação do mun-
do e do universo, estabelecendo uma analogia do go-
vernante absolutista com a figura do Sol. 
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir.

Disponível em: <http://people.ufpr.br/~lgeraldo/amuletomale.JPG>. Acesso 
em: 27 out. 2014.

A imagem representa um livro encontrado preso ao pesco-
ço de um escravo morto durante a chamada Revolta dos
Malês, ocorrida na Bahia em 1835. Essa fonte histórica re-
vela um elemento da cultura de parte dos africanos escra-
vizados trazidos ao Brasil. Esse elemento deve-se à

(A) influência  de  caravanas  comerciais  procedentes  do
Oriente  Médio,  que  difundiram  a  escrita  árabe  nas
culturas banto e malês.

(B) islamização do norte da África, orientada pelo ideal
de expansão religiosa, a partir dos séculos VII e VIII.

(C) unificação do Império Otomano, que introduziu a cul-
tura muçulmana no norte da África, a partir do século
XVI.

(D) perseguição  contra  etnias  africanas  convertidas  ao
Islão, fornecidas como escravos para o comércio tri-
angular pelos reinos de Gana, Mali e Songai.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que
na  realidade  nos  constituímos  para  fornecer  açúcar,
tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e dia-
mantes; depois, algodão, e em seguida café, para o co-
mércio europeu. Nada mais do que isto. É com tal ob-
jetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem
atenção a considerações que não fossem o interesse
daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a
economia brasileiras.

PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo:
Brasiliense, 1999. p. 31-32.

A obra de Caio Prado Júnior constitui um marco para de-
terminado modelo de explicação da história brasileira com
a qual se busca

(A) identificar  a sequência linear de ciclos  econômicos,
independentes  entre  si  e  determinados  por  fatores
conjunturais.

(B) analisar o sentido da colonização, identificada no es-
tabelecimento de uma estrutura de exploração subor-
dinada à expansão mercantil europeia.

(C) destacar os interesses da elite colonial como prepon-
derantes na formação de uma economia voltada para
o enriquecimento por meio da exportação.

(D) compreender o subdesenvolvimento econômico bra-
sileiro como resultado de uma cultura política de de-
pendência em relação à Europa.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Mestiço de índia e de espanhol – que quer dizer du-
plamente mestiço em razão das impurezas africanas
do sangue paterno –, o gaúcho representou, durante a
Colônia, a servidão feudal na sua acepção rigorosa.
Inconsciente na qualidade de ignorante, e dócil ao pa-
trão como bom servo, entrou com ele nas guerras de
independência e seguindo-o decidiu suas simpatias.

PONCE, Aníbal. La leyenda del Gaucho. Apud: VILABOY, S. G. Os fun-
dadores da historiografia marxista na América Latina. In: MALERBA, J.; 
ROJAS, C. A. (Org.) Historiografia contemporânea em perspectiva críti-
ca. Bauru: Edusc, 2007. p. 322.

O texto do argentino Aníbal Ponce (1890-1938) revela uma
concepção sobre raça e mestiçagem, comum entre os his-
toriadores que, nas primeiras décadas do século XX, se
debruçaram sobre a história latino-americana. Ao caracte-
rizar a sociedade colonial argentina, o autor preconiza a

(A) ética cavalheiresca do gaúcho colonial.

(B) cordialidade do latino-americano.

(C) superioridade racial do branco.

(D) lealdade e a bravura dos mestiços.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o seguinte trecho.

De coisas que devem ser usadas à mesa:
À mesa você deve usar guardanapo, prato, faca, colher e
garfo. Seria inteiramente contrário ao bom tom dispensar um
desses utensílios à refeição. Cabe à pessoa de mais alta po-
sição no grupo desdobrar primeiro seu guardanapo e os de-
mais devem esperar até que ele o faça, antes de abrirem os
seus. É errado usar o guardanapo para enxugar o rosto, e
mais ainda para limpar os dentes com ele, e seria uma das
mais graves infrações da civilidade usá-lo para se assoar. 

Les Règles de la bienséance et de la civilité chrétiene, de La Salle (1729). In:
ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,1994. p.
105.

As sociedades absolutistas europeias foram marcadas pela
instauração de determinado modelo de conduta, que regula-
va inclusive o modo de comer das pessoas. Ao analisar ma-
nuais de etiqueta da Idade Moderna, Norbet Elias salienta
que tais códigos, ao estabelecerem novas normatizações so-
bre comportamentos, serviam-se como uma

(A) prática de expansão cultural, que visava à integração
de outros povos aos padrões europeus de civilidade.

(B) forma de doutrinação, que reproduzia no ambiente fa-
miliar  privado as condutas morais  vigentes no  meio
eclesiástico. 

(C) estratégia de hierarquização social, que estabelecia dis-
tinções  de  comportamentos  entre  indivíduos  e  entre
grupos.

(D) maneira de apaziguamento, que promovia a tolerância
a diferentes hábitos como um fundamento do processo
civilizador. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Essas sociedades não são absolutamente compostas de
mães de família, de moças de família, de irmãs que cui-
dam de seus irmãozinhos menores, e sim de uma espécie
de  aventureiras,  de  cavaleiras  andantes,  de  jovens
emancipadas, de mocetonas de modos livres e soltos. 

Discurso de Fabre d’Églatine (1750/1794). In: PERROT, Michelle. (Org.) 
História da vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra Mun-
dial. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. p. 26. v. 4. (Adaptado).

O trecho apresentado constitui parte de um pronunciamento
do deputado Fabre d'Églatine ao Comitê de Segurança Ge-
ral. Tal discurso promove, durante a Revolução Francesa,
um processo de

(A) deslegitimação  das  associações  políticas  formadas
por mulheres, visando à exclusão desse gênero das
instâncias revolucionárias.

(B) dessacralização da maternidade, subvertendo os va-
lores patriarcais e desestruturando a família nuclear
burguesa.

(C) laicização  dos  costumes,  reconhecendo  uma  nova
moral sexual e afetiva, que incide de forma menos re-
guladora sobre o comportamento feminino.

(D) emancipação das mulheres, especialmente de traba-
lhadoras jovens, ressignificando e alargando os ideais
de igualdade propagados pela Revolução.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a imagem a seguir.

Proclamação da República no Brasil. Revista Illustrada. Rio de Janeiro, 
1889. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/pdf/332747/per332747_1889_00569.pdf>. Acesso em:
3 dez. 2014.

A partir das revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX,
a concepção de república passou a ser representada por
meio de alegorias femininas, como na imagem publicada
na Revista Illustrada, em comemoração à Proclamação da
República no Brasil. Tal representação associa um discur-
so estético com determinada concepção de poder que

(A) consagra o poder do governante, ao instituir uma áu-
rea santa ao arbítrio do Estado e de seu representan-
te.

(B) promove a emancipação das mulheres, ao utilizar a
efígie feminina como símbolo de liberdade. 

(C) reconhece os princípios do interesse público, ao per-
sonificar o regime político em uma figura anônima.

(D) fortalece  a  instituição  familiar  como  fundamento  da
sociedade, ao associar a imagem feminina à dignidade
e à virtude.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Não é a primeira vez, certamente, que o corpo é objeto
de investimentos tão imperiosos e urgentes, em qualquer
sociedade, o corpo está preso no interior de poderes mui-
to  aprestados,  que  lhe  impõe  limitações,  proibições  e
obrigações. Muitas coisas, entretanto, são novas nessa
técnica.

FOUCALT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 118.

Ao investigar o processo de disciplinarização dos operá-
rios a partir  do contexto da Revolução Industrial,  Michel
Foucault diferencia tal técnica de controle de outras, como
escravidão e servidão. A especificidade da disciplina como
técnica de controle consiste 

(A) na regulação detalhada do tempo, do espaço e dos
movimentos do trabalhador, a partir de uma relação
de fiscalização contínua sobre os processos de pro-
dutividade.

(B) numa relação constante de dominação, sem manifestar
propósito claro nem racional, na qual o trabalhador é
submetido à vontade singular do patrão.

(C) na  apropriação  do  corpo  do  trabalhador,  mediante
agressões e repreensões violentas para obter a obe-
diência e utilidade da força de trabalho. 

(D) numa  relação  de  submissão  altamente  codificada,
mas longínqua e que se realiza sobre os produtos do
trabalho ao invés das operações de produção.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Se a diferença se pode dar no seu físico, certo que na
moralidade das ações, muitas vezes o africano excede
ao português. O africano, bem que de mau grado, lavra
nossos campos; o português destrói a indústria, aniqui-
la o comércio.

O POVO, 18/2/1849. Apud: ALENCASTRO, L. F.; RENAUX, M. L. Caras e
modos dos migrantes e imigrantes. In: ALENCASTRO, L. F. (Org.) Histó-
ria da vida privada no Brasil. v. 2. São Paulo:  Companhia das Letras,
1997. p. 310.

O texto foi extraído de um artigo publicado em 1849, intitu-
lado “Paralelo entre africanos e portugueses”. Consideran-
do o contexto de sua produção,  observa-se que o texto
destaca a figura do

(A) trabalhador branco, agente do processo de proletari-
zação do europeu.

(B) escravo negro, objeto do movimento de valorização
do povo africano.

(C) africano liberto, personagem da ideologia da miscige-
nação brasileira.

(D) comerciante português, alvo da hostilidade naciona-
lista urbana. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Nesta cidade e nos arraiais há muitos mendigos, quase
todos escravos libertos por seus senhores quando já
de  nada  lhes  serviam:  uma polícia  rigorosa  deveria
acabar com essa desgraça, ingratidão e falta de reco-
nhecimento com os escravos que trabalharam durante
muitos anos e são jogados da porta para fora.

MATOS, R. J. C. Corografia histórica da província de Goiás. Apud : AR-
RAIS, C. A.; OLIVEIRA, E. C. História de Goiás. São Paulo: Scipione, 
2012. p. 66.

O texto denuncia um problema comum no Brasil escravo-
crata. Tal problema decorria da recusa

(A) da polícia imperial em atuar nas cidades interioranas.

(B) dos senhores em sustentar os incapacitados para o
trabalho.

(C) dos comerciantes em contratar os negros libertos.

(D) das elites urbanas em manter escravos domésticos.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Aqui não há estradas, apenas trechos; quando um habi-
tante dos nossos sertões viaja pelo estado, vendo no sul
e nas imediações da capital aquelas estradas largas, mu-
nidas  de  boas  pontes,  lendo  também  nos  jornais  de
Goyaz as despesas feitas em consertos de estradas e
pontes e nada se fazendo para o norte, lastima-se da sor-
te e vai até desejar que seu torrão natal fosse ou à Bahia
ou ao Maranhão, ou ao Pará.

FOLHA DO NORTE, Porto Nacional, n. 12, 1891. (Adaptado).

O texto extraído do editorial do jornal  Folha do Norte, de
1891, indica problemas que, no século seguinte, justificari-
am a

(A) ampliação da rede ferroviária em Goiás e a integra-
ção do Centro-Oeste.

(B) separação política do norte de Goiás e a criação do
estado do Tocantins.

(C) proposição de uma nova capital para Goiás e a fun-
dação da cidade de Goiânia.

(D) ampliação do território de Goiás e a definição da fron-
teira com o Mato Grosso.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

Das pegadas audaciosas das primeiras bandeiras, das
guerras constantes dos cristãos com os gentios na ân-
sia avassaladora de conquistar; das lutas dos primei-
ros desbravadores com a natureza bruta e desconhe-
cida, no afã de arrancar-lhe das entranhas os tesouros
com  que  pudessem  abastecer  os  celeiros  reais  de
Portugal, só nos restam despojos, roteiros – anônimos
uns, incompletos outros, lendas românticas que a ima-
ginação fantasista dos simples sertanejos arquitetou.

CARVALHO, V. Um mundo desconhecido. Informação Goiana. Rio de 
Janeiro, 15 ago. 1917, p. 9-10. (Adaptado).

O texto apresentado traz as observações de Victor de Car-
valho, publicadas na revista  Informação Goiana em 1917,
sobre o norte de Goiás. Suas observações enfatizam a de-
cadência das

(A) áreas de mineração, decorrente do sistema colonial
predatório.

(B) paisagens naturais, consequente do projeto de inte-
gração nacional.

(C) comunidades nativas, resultante da estrutura política
imperial. 

(D) culturas  tradicionais,  fruto do processo civilizacional
português.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a imagem a seguir.

“As crianças são geralmente vadias, e só gostam da escola por
causa das aulas de recreio. Mas, se se lhes oferece o Lacta
como prêmio,  todas se tornam estudiosas e comportadas. É
inútil, pois, facilitar o ensino por meio de métodos apropriados:
o Lacta, como prêmio e estímulo, vale por todos os métodos”.

Disponível  em:  <http://economia.estadao.com.br/blogs/reclames-do-esta-
dao/chocolate-para-criancas-vadias/>. Acesso em: 5 nov. 2014. 

Publicado em 1918, o anúncio do fabricante de chocolate
apresenta um conceito de educação infantil. Analisando-se
a imagem, o texto e o contexto de sua publicação, conclui-
se que essa concepção de escola parte do princípio de
que as classes médias urbanas, potenciais consumidoras
de chocolate, consideravam a escola como espaço para

(A) escolarização de meninas, rompendo com a tradição
patriarcal colonial.

(B) formação progressista, valorizando os vínculos com a
herança da Belle Époque europeia.

(C) atividade recreativa, objetivando o esquecimento dos
acontecimentos da Primeira Guerra Mundial.

(D) educação  formal,  almejando  a  reprodução  dos  pa-
drões de comportamento tradicionais.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o seguinte trecho.

Orientalismo pode ser analisado como a instituição    auto-
rizada a lidar com o Oriente, fazendo e corroborando afir-
mações a seu respeito, descrevendo-o, ensinando-o, go-
vernando-o.

SAID, Edward, Orientalismo. Tradução de Rosaura Einchenberg. São

Paulo: Companha das Letras, 2007. p. 29. (Adaptado).

O termo “orientalismo” elaborado por Edward Said designa
determinado conhecimento produzido pelo Ocidente sobre
o Oriente a partir da segunda metade do século XIX. Tal
termo se refere a 

(A) um imaginário europeu, constituído por discursos po-
líticos, científicos e artísticos, de um Oriente irracional
e selvagem, que legitima o imperialismo.

(B) uma área de estudos acadêmicos,  que investiga  a
história dos povos orientais, buscando superar a dis-
tinção ontológica entre o Oriente e o Ocidente.

(C) uma  tradição  artística  e  literária,  que  recria  o
Oriente  das  Mil  e  uma noites,  difundindo a  cultura
árabe e tornando-a legível aos ocidentais.

(D) um conhecimento técnico e militar, aplicado nas cam-
panhas beligerantes contra os povos orientais, que se
circunscreve aos estratagemas de guerra.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as seguintes imagens.

 

AMÉRICO, Pedro. Moisés e Jocabed
(1884). Óleo sobre tela. Rio de Janei-
ro. Museu Nacional de Belas Artes. 

AMARAL,  Tarcila  do.  Abaporu  (1928).
Óleo sobre tela. Buenos Aires. Museu de
Arte Latino-americana de Buenos Aires. 

A comparação entre as obras de Pedro Américo e de Tarsi-
la  do  Amaral  revela  uma transformação fundamental  na
concepção artística promovida pela pintura modernista do
século XX. Essa mudança é identificada como uma ruptu-
ra com 
(A) as  influências  europeias,  rejeitando  o  diálogo  com

movimentos artísticos estrangeiros na busca de uma
identidade visual tipicamente brasileira.

(B) o zelo e a apreciação das formas e das cores, resul-
tando em uma arte negligente e uma estética dege-
nerada dos corpos e das figuras. 

(C) a temática clássica que privilegiava passagens bíbli-
cas e marcos da história política nacional, buscando
uma arte neutra e desvinculada das questões sociais
de sua época. 

(D) o preceito de que o modo de figuração deveria cor-
responder  plasticamente  à  realidade,  abandonando
regras como a perspectiva e a proporcionalidade. 
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir. 

Eichmann repetia palavra por palavra as mesmas frases fei-
tas e clichês toda vez que se referia a um incidente ou acon-
tecimento. O que ele dizia era sempre a mesma coisa, ex-
pressa com as mesmas palavras. Quanto mais se ouvia Ei-
chmann, mais óbvio ficava que sua incapacidade de falar
estava intimamente relacionada com sua incapacidade de
pensar.

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalida-
de do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p.62-63.

Ao acompanhar o julgamento do nazista Eichmann no Tri-
bunal  de  Jerusalém,  Hannah  Arendt  elabora  uma nova
percepção sobre o réu. Na análise da autora, Eichmann,
acusado de crimes contra a humanidade, era um

(A) alienado que desconhecia as práticas genocidas im-
plementadas pelo III Reich devido ao seu baixo cargo
na hierarquia nazista. 

(B) burocrata que, incapaz de juízo próprio, se restringia
a obedecer e a executar ordens condizentes com o
sistema legal nazista.

(C) sádico que não conseguia pensar nem refletir devido
ao seu ódio antissemita e a sua maldade intrínseca.

(D) técnico  que  priorizava  a  eficiência,  tornando-se
antissocial, lacônico e incapaz de estabelecer empa-
tia com qualquer outro ser humano. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Analise a imagem a seguir.

Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/blogs/reclames-do-esta-
dao/cada-dia-uma-surpresa/>. Acesso em: 5 nov. 2014.

Publicada no Jornal o Estado de São Paulo, na década de
1940,  o  discurso  imagético  da  propaganda  apresentada
traz  uma  concepção  sobre  o  trabalho  doméstico.  Essa
concepção de trabalho parte do princípio de que as clas-
ses médias urbanas,  potenciais  consumidoras de eletro-
domésticos,

(A) incorporavam em sua rede familiar a trabalhadora do-
méstica negra, reforçando a permanência da cultura es-
cravista. 

(B) respeitavam as conquistas da CLT e defendiam jorna-
da total para o trabalho doméstico, mantendo relação
familiar com as empregadas.

(C) vigiavam o trabalho das empregadas domésticas, incenti-
vando a determinação para a disciplina em oposição à
ociosidade. 

(D) associavam o crescimento  industrial  ao  desenvolvi-
mento econômico, dedicando-se à educação dos fi-
lhos para o mercado de trabalho. 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

O grande desafio da nossa história estava ali: seria for-
çar-se  o  deslocamento  do  eixo  de  desenvolvimento
nacional.  Assim,  o  brasileiro  poderia  tomar  posse  do
seu imenso território.  E a mudança da capital  seria o
veículo.  O  instrumento,  o  fator  que  iria  desencadear
novo ciclo bandeirante. 

KUBITSCHEK, Juscelino. Por que construí Brasília. Rio de Janeiro:
Bloch, 1973, p. 6-9. Apud: GARCIA, L. F. Goyaz: uma província do

sertão. Goiânia: Cânone/PUC-GO, 2010. p. 172.

O texto do presidente Juscelino Kubitschek revela uma vi-
são comum à época, segundo a qual a construção de Bra-
sília representaria

(A) o marco da integração do território nacional, trazendo
modernidade e progresso para o Brasil.

(B) o  início  da  modernização  da  economia  brasileira,
rompendo com as formas tradicionais mantidas pela
elite cafeeira do Sudeste brasileiro. 

(C) a origem do desenvolvimento econômico do Centro-
Oeste, abrindo frentes de trabalho para a população
local. 

(D) a retomada do desbravamento bandeirante, implican-
do no crescimento das contradições socioespaciais. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o seguinte trecho.

A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em ter-
mos objetivos,  não existia  perigo iminente de guerra
mundial. Os governos das duas superpotências    acei-
taram a distribuição global de forças no fim da Segun-
da Guerra Mundial,  que equivalia  a um equilíbrio  de
poder desigual, mas não contestado em sua essência.

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: O breve século XX (1914 – 1991).
São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 224

A análise realizada por Hobsbawm acerca da Guerra Fria
indica que

(A) a URSS reconhecia a inferioridade de seu poder béli-
co frente ao americano, o que a fez aceitar as áreas
de influência delimitadas na Conferência de Postdam
(1945).

(B) a retórica beligerante e apocalíptica era usada para
fins  de  política  interna  e  para  legitimar  a  ação  de
cada potência em suas respectivas zonas de hege-
monia. 

(C) a distribuição global de forças se tornou menos desi-
gual somente após a inserção da China na área de
influência do comunismo soviético, equilibrando a or-
dem bipolar. 

(D) a ameaça nuclear, usada pelos EUA na Coreia e no
Vietnã e pela URSS em Suez, não se concretizou de-
vido a esforços do movimento pacifista e das Nações
Unidas. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Suely Yomiko Kanayama, 25 anos, militante do PC do B que
se instalou no Araguaia em 1971, havia sido morta no final
de 1974. Seu corpo estava enterrado num local onde, sob a
coordenação do Centro de Informações do Exército, CIE, fo-
ram construídas celas e se interrogavam os prisioneiros. Du-
rante a operação limpeza, sua cova foi aberta e o corpo, de-
senterrado. Intacto, sem roupa, apresentava pouco sinal de
decomposição. Apenas marcas de bala.  Um militar  saltou
para dentro da cova, abraçou-se ao cadáver e o trouxe para
cima. Desenterrado, o corpo de Suely foi colocado num saco
plástico e levado até um helicóptero, que o transportou para
a Serra das Andorinhas, a 100 quilômetros de distância.

VEJA, 19 out. 1993. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/idade/em_dia_2001/reportagens/araguaia.html>. 
Acesso em: 27 out. 2014. (Adaptado).

O relato apresentado na reportagem jornalística registra a
fase final da Guerrilha do Araguaia (1972-1974), evidenci-
ando um procedimento do Exército brasileiro. Tal procedi-
mento visava

(A) adequar  o  manejo  dos  corpos  às  determinações
oficiais do regime militar. 

(B) assegurar  o  direito  das  famílias  ao  devido  sepulta-
mento dos corpos. 

(C) impossibilitar  a apuração dos fatos,  eliminando evi-
dências. 

(D) atender à reivindicação do PC do B e da Justiça, que
exigiam a exumação dos corpos. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o trecho a seguir.

A Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário que
teve seu início no campo, onde negros descendentes
de escravos cantavam e dançavam para a santa, viu
os seus brincadores migrarem para a cidade, expul-
sos do campo. Eles levaram consigo a Festa e cons-
truíram uma irmandade – a Irmandade de Nossa Se-
nhora do Rosário –, onde se reúnem e se ajudam na
dura vida da cidade. Entretanto, com seu crescimento,
a festa se transformou, chegando a perder algumas
de suas características originárias.

COSTA, C. L. Festa e (Re) Produção do Urbano: um estudo sobre a
festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário em Catalão-GO. Cita-
do em: Congada de Catalão. Disponível em: <http://www.encontro-
deculturas.com.br/2012/artista/congada-de-catalao>.  Acesso  em:  5
nov. 2014. 

O texto apresentado refere-se  às  congadas de Catalão,
considerada  uma das  mais  expressivas  do  Brasil.  Com
base na análise do trecho, conclui-se que a introdução da
festa, no interior goiano, explica-se pelo processo de

(A) imposição  da  tradição  africana  nas  regiões  rurais
goianas. 

(B) ressignificação de práticas culturais afro-brasileiras.

(C) aculturação das áreas periféricas coloniais.

(D) adoção dos rituais pagãos nas igrejas urbanas.
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REDAÇÃO

Instruções

Para escrever seu texto, você deve escolher um dos gêneros apresentados nas propostas de
redação. O tema é único para as duas propostas. Seu texto deve ser de caráter dissertativo. A
fuga do tema e também a cópia  da coletânea anulam a redação.  A leitura  da coletânea é
obrigatória.  Ao utilizá-la,  você não deve copiar  trechos ou frases.  Quando for necessária,  a
transcrição deve estar a serviço do seu texto. 

Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema: Adolescência na criminalidade: ausência de punição rígida ou falha na execução de
projetos sociais e educacionais? 

Coletânea

1.  Menor bom é menor preso?

Rodrigo Martins 

No início de abril, o universitário Victor Hugo Deppman, de 19 anos, foi abordado por um rapaz armado na porta de
casa, em São Paulo. Mesmo após entregar o celular, sem esboçar qualquer reação, acabou executado com um tiro
na cabeça. A morte brutal logo ganhou destaque na mídia e reacendeu um debate que se arrasta há mais de duas
décadas no Brasil, sempre de volta à baila quando a classe média se vê vítima de novo ato de barbárie: a redução
da maioridade penal. O assassino, soube-se mais tarde, era um adolescente infrator reincidente. Ele assumiu a
autoria  do crime,  ocorrido três dias antes  de completar  18 anos.  Como não havia  atingido  a idade para a
responsabilização criminal, voltou a cumprir medida socioeducativa na Fundação Casa. Antes dos 21 anos, deve
estar solto, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Diante da repercussão na mídia e em meio aos protestos convocados por amigos e familiares, o instituto Datafolha
saiu às ruas para aferir a opinião da população quanto à possibilidade da redução da maioridade penal, prevista em
mais de 50 projetos em tramitação no Congresso. O resultado: 93% dos paulistanos mostraram-se favoráveis à
responsabilização criminal de jovens a partir dos 16 anos, e não mais aos 18, como determina a atual legislação. A
adesão maciça à ideia poderia ser influenciada pelo calor dos acontecimentos. Mas, passados dois meses, o Vox
Populi voltou às ruas com a mesma pergunta, dessa vez em uma pesquisa de abrangência nacional. A conclusão
foi estarrecedora: 89% dos entrevistados acham necessário encarcerar os adolescentes infratores. [...]
Especialistas, ONGs de direitos humanos e organismos internacionais bem que tentam demonstrar as falácias da
proposta. “Os adolescentes são mais vítimas que autores de violência. Em 2011, eles foram responsáveis por,
aproximadamente, 1,8 mil homicídios, 8,4% do total. No mesmo ano, 4,3 mil jovens entre 12 e 18 anos incompletos
foram assassinados. Mas quando um garoto negro é morto na periferia poucos dão atenção. A mídia costuma dar
destaque apenas quando cidadãos de classe média ou alta são as vítimas”, critica Mário Volpi, coordenador do
programa de Cidadania dos Adolescentes do Unicef, ligado às Nações Unidas. [...]
Mas não deixa de ser legítima a preocupação da população com sua própria segurança, afirma Renato Janine
Ribeiro, professor de Ética e Filosofia da Universidade de São Paulo. “Se a redução da maioridade penal não é
boa, qual é a melhor opção? Deixar tudo como está? Estamos perdendo tempo com esse sim ou não para a
mesma proposta, e os chamados ‘setores progressistas’ não apresentam alternativas.” O filósofo teme que a
solução simplista de reduzir a idade penal apenas sirva para antecipar a prática delituosa entre os adolescentes.
Caso a maioridade passe a valer a partir dos 16 anos, por exemplo, o que garantiria que o tráfico não passasse a
aliciar jovens de 13 ou 14 anos, por exemplo? De toda forma, propõe uma alternativa: “Quando um adulto alicia um
menor para praticar um roubo e o adolescente mata uma pessoa, o adulto deveria ser responsabilizado pelo
homicídio. O mesmo deveria valer para qualquer outro crime”.
A busca por opções também levou o vereador paulistano Ari Friedenbach (PPS) a propor outra inovação. Em 2003,
ele sofreu com o brutal assassinato de sua filha Liana, de 16 anos, caso em que houve a participação de um
adolescente. Defensor ardoroso da redução da maioridade penal, mudou de opinião. “É ineficaz, pois estimula os
criminosos a recrutar adolescentes ainda mais novos”, pondera. “Mas não posso conceber que um estuprador ou
um homicida de 16 anos cumpra no máximo três anos de internação. Por isso, acho que para cinco crimes de
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maior potencial ofensivo (homicídio, latrocínio, estupro, roubo à mão armada e sequestro) o adolescente deve, sim,
ser julgado e condenado. Permanece numa instituição como a Fundação Casa até completar 18 anos e depois
termina de cumprir a sentença num presídio comum.” A proposta livraria da cadeia adolescentes envolvidos com
pequenos furtos ou com tráfico de drogas, por exemplo. Estes continuariam a cumprir medidas socioeducativas nos
moldes atuais. [...] Entre os promotores, a divergência também é grande. “Jogá-los na cadeia não resolverá nada,
precisamos recuperar esses jovens”, opina o promotor paulista Fernando Henrique de Moraes Araujo, com 14 anos
de experiência na Vara de Infância e Juventude. “É chocante a legislação permitir a impunidade dos adolescentes
enquanto a violência está grassando na sociedade”, rebate o colega Oswaldo Monteiro da Silva Netto. “É um
equívoco dizer que os menores infratores estão impunes. Se o cumprimento das medidas socioeducativas não está
surtindo o efeito esperado, devemos reavaliar o trabalho feito com os jovens e não jogá-los numa cela”, avalia a
defensora  pública  paulistana  Juliana  Ribeiro.  “As  instituições  que  abrigam  os  infratores  não  funcionam
adequadamente. Os monitores portam-se como carcereiros. A escola reúne, em uma mesma sala, adolescentes de
diferentes níveis  de aprendizado. Os psicólogos e assistentes sociais  estão sempre sobrecarregados.  E são
corriqueiras as denúncias de agressão contra os internos. Cansei de ver garotos com sinais de espancamento,
cabeça rachada... É esse tratamento que precisa ser revisto e não a legislação.”

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/revista/765/menor-bom-e-menor-preso-436.html>. Acesso em: 6 out. 2014.
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2. Punir? Reabilitar? Proteger?

José Carlos de Souza 

O texto do jornalista Rodrigo Martins “Menor Bom É Menor Preso?”, publicado em  CartaCapital, põe em
evidência a forma contraditória como a sociedade brasileira pensa a questão da maioridade penal.  Com
algumas exceções, o que se observa são afirmações pautadas em um senso comum estabelecido a partir
de dados incompletos e enorme desconhecimento. Muitos que se dizem a favor da redução da maioridade
penal ignoram o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), não têm ideia do que seja o sistema prisional
brasileiro,  não estabelecem um olhar  histórico  a respeito da  criminalidade,  não  consideram o percurso
omisso do Estado brasileiro em relação às políticas de assistência à criança e adolescentes ou não têm
noção da maturação psicológica nas várias fases do desenvolvimento humano.
Nessas  circunstâncias – e influenciados por  jornais  e programas de televisão que comentam de forma
espetacular os crimes cometidos por adolescentes, parece natural que o cidadão comum, e mesmo alguns
mais  esclarecidos,  se  mostrem favoráveis  à  redução  da  maioridade  penal.  Alguns  aspectos  relevantes
precisam ser considerados. 
O primeiro é o desejo da sociedade de que uma única ação coloque ponto final à violência. O problema, de
fato  grave,  possui  múltiplas  causas,  o  que  exige  ações  em diferentes  frentes.  Decorre  daí  o  segundo
aspecto: o olhar parcial para o problema.   Infelizmente, nossa formação é segmentada. Considere-se, por
exemplo, a forma como o ensino das disciplinas se dá nas escolas, onde é um desafio realizar atividades
interdisciplinares que favoreçam a construção do conhecimento integrado a diferentes áreas do saber.   Na
sociedade não é diferente. Cada instituição trabalha separadamente e há pouco diálogo entre elas. Estudos
indicam que, concomitante às ações de segurança pública, é fundamental investir em melhorias de lazer,
saúde, educação e habitação. Na ausência dessas ações complementares, não há dúvidas de que crianças
e adolescentes ficam mais vulneráveis a todo tipo de violência.  
O terceiro é a forma como os dados estatísticos sobre a violência no País são apresentados. Não é difícil ver
aqueles que advogam pela redução da maioridade penal fazendo uso tendencioso dos números, e boa parte
das pessoas  tem dificuldade para interpretá-los  e relacioná-los.  Se o fizessem,  compreenderiam que o
sistema prisional brasileiro recupera muito pouco (o índice de reincidência criminal no País é de 70%), e que
atribuir  a  ele  a  responsabilidade  de  reeducar  adolescentes  infratores  para  devolvê-los  futuramente  à
sociedade é uma falácia. Dessa maneira, é também impressionante que as estatísticas de assassinato de
jovens no Brasil não causem comoção: na faixa entre 14 e 24 anos, mais de 200 mil morreram assim nos
últimos 20 anos. [...]
Ao ignorar essas questões, qualquer resposta que se dê à questão da redução da maioridade penal corre o
risco de ser insatisfatória. De uma coisa não se pode abrir  mão: todos têm um papel importante nesse
debate. Entretanto, o seu encaminhamento em sala de aula precisa ser realizado com cuidado, buscando-se
evitar que se reproduzam ali as mesmas circunstâncias de análise que ocorrem em boa parte da sociedade.
Disponível em: <http://www.cartanaescola.com.br/single/show/220>. Acesso em: 8 out. 2014.

3. Que violência você pratica?

Marcia Tiburi

Nosso tempo coloca em cena o tema da violência como uma categoria da prática contra o outro. Ela pode
ser pensada ou impensada, voluntária ou involuntária. Se os ativistas de todos os movimentos que estão nas
ruas pregam a não violência é porque sabem que a violência não é uma boa arma na luta por direitos em um
estado democrático. Por outro lado, oportunistas de várias linhas aproveitam o momento para praticar a sua
própria violência sem precisar justificar-se. O estado de violência generalizada soa para alguns como “vio-
lência legítima”. O mesmo vale para a corrupção (ela mesma uma forma de violência muito disfarçada) que
vale como universal e legítima quando se diz que todos são corruptos ou que é impossível ser político sem
se ser corrupto. São argumentos falsos, mas que eximem da responsabilidade e permitem a cada um se tor-
nar o canalha capaz de se sentir autorizado – ou acobertado – pelo sistema.
No meio disso tudo, vemos a Polícia, treinada para a violência, a cumprir ordens violentas do Estado ele
mesmo violento. [...] O papel da polícia, certamente, precisa ser reorganizado na direção da cidadania.
Enquanto as coisas não mudam, os desinformados sobre a importância das instituições na democracia ras-
gam bandeiras. Não sabem que é hora de assumir a democracia como uma bandeira e ela implica assumir o
estado das coisas para ver se é possível melhorar sem medidas violentas. No contexto, há aqueles que pa-
recem ter sido criados para o ódio e que, no mínimo, xingam sem conhecimento de causa: é o mesmo xingar
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alguém de “comunista” ou de “burguês” (usar palavrões não vai resolver nenhuma parte da questão senão
expor a raiva inútil). Curioso é que os que apoiam a diminuição da maioridade penal e a militarização da polí-
cia estejam em várias classes sociais, de pobres a ricos, todos padecem do mesmo mal: a ausência de refle-
xão sobre o que dizem.
Dia desses conversando com uma mulher (esposa e mãe, funcionária pública, de classe média), ela afirma-
va a importância da diminuição da maioridade penal. Eu sugeri um projeto social e educacional para o Brasil.
Estarrecida e curiosa, ela afirmou jamais ter pensado sob este aspecto. Se ela queria pensar e queria con-
versar para saber se havia outra saída e não tinha pensado até então é porque não tinha a oportunidade de
um diálogo sem violência sobre o tema. [...]
A violência tem como oposto o diálogo. O diálogo sempre é comunicação sem violência, diferente de uma
disputa para vencer um debate (sem precisar ter razão), como tenho visto nas redes sociais onde a maioria
que deseja expressão, tem encontrado um lugar. O espaço do diálogo está dado, mas creio que não está
sendo usado. Todos querem falar, falar, falar. Quem quer dialogar? Dialogar é difícil, requer uma verdadeira
abertura ao outro, uma escuta real e, sobretudo, atenção ao que o outro quer dizer.
Raramente vivemos o diálogo e, no entanto, somente ele produz a democracia.
Fica aí o convite de algo que vai além da violência e requer um esforço sem igual. Desmilitarizar a polícia –
garantindo aos policiais uma formação para a cidadania – e desmilitarizar-se a si mesmo (Sim, desmilitari-
zar-se); é um bom começo.
Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2013/07/que-violencia-voce-pratica/>. Acesso em: 6 out. 2014.

4.

 

Disponível em: <http://humanasvestibularconcurso.blogspot.com.br/2013/06/hoje-nao-e-questao.html>. Acesso em: 8 out. 2014.

5.

Disponível em: <http://www.google.com.br/search?q=pr%C3%A1ticas+sem+viol%C3%AAncia+na+escola&biw>. Acesso em: 8 out. 2014.
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Propostas de redação

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Editorial   ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O editorial é um gênero do discurso dissertativo-argumentativo que tem a finalidade de manifestar a
opinião de um jornal, de uma revista ou de qualquer outro órgão de imprensa, a respeito de temas
ou acontecimentos importantes no cenário nacional ou internacional. Não é assinado porque não
deve  ser  associado  a  um ponto  de  vista  individual.  Deve  ser  objetivo  e  informativo.  Além  de
apresentar  opiniões  assumidas  pelo  veículo  de  imprensa,  costuma  também  resumir  opiniões
contrárias, para refutá-las.
Imagine que você seja editor de uma revista de circulação nacional e tenha de escrever o editorial
referindo-se  à  matéria  principal  daquele  número  da  revista,  que  é  sobre  a  adolescência  na
criminalidade. Em seu texto, você deve comentar fatos e dados que situem o problema e defender o
ponto de vista apresentado acerca da polêmica gerada pelas propostas que visam à diminuição da
criminalidade  no  país,  ora  reivindicando  formas  de  punição  mais  rígidas,  ora  cobrando  mais
investimentos na execução de projetos sociais e educacionais.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Manifesto ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O manifesto é um gênero utilizado para declarar publicamente razões que justifiquem certos atos ou
em que se fundamentem certos direitos. Com o objetivo de impactar a opinião pública, esse gênero
apresenta  tanto  características  dissertativo-argumentativas,  visando  ao  convencimento,  quanto
características persuasivas de apelo emocional, acentuando uma polêmica já existente.  
Imagine  que  você  tenha  sido  eleito  pelo  grupo  da  instituição  na  qual  trabalha  para  redigir  um
manifesto de repúdio, no qual deve se posicionar contra:

a) propostas que defendem punições mais rígidas a menores para a solução dos problemas que
envolvem a adolescência na criminalidade 

OU
b) propostas que defendem a execução de projetos sociais e educacionais como forma de afastar os
adolescentes da criminalidade.

O manifesto será publicado em um jornal de grande circulação nacional. Atendendo à alternativa (a)
ou (b),  escreva o manifesto  direcionado à sociedade brasileira,  expondo as razões  do repúdio,
discutindo  as  consequências  negativas  ou  positivas  desencadeadas  pelas  ações  contidas  nas
propostas e as possíveis soluções para o problema da criminalidade no país. Para persuadir  os
leitores a aderirem às ideias do grupo, utilize  estratégias de convencimento que apelem para a
reflexão acerca dos problemas relacionados à adolescência no mundo do crime. 

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se.
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