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Texto 1 
Leia o excerto do ensaio escrito por um pesquisador 
israelense da área de neurocognição. 
 
Alguns anos atrás, um míssil caiu muito perto de onde 
estou agora, em um campo de trigo próximo à fronteira 
entre Israel e Gaza. Desde então, sonho com esse míssil 
de tempos em tempos.  
Por que é tão comum ter sonhos desagradáveis durante 
períodos assustadores e estressantes? A ciência ainda 
está longe de oferecer uma resposta inequívoca. Enquanto 
alguns veem os sonhos como meras atividades cerebrais 
aleatórias, outros afirmam que os sonhos podem agir como 
“simulações cerebrais” para nos ajudar a lidar com 
ameaças na vida real.  
Orat, uma jovem israelense judia, disse-me: “Sonhei que 
estava em um concerto de música em pleno dia. Todo 
mundo estava curtindo quando, de repente, o Hamas 
anunciou que iria ‘desligar’ o céu, e então tudo ficou 
completamente escuro. Mísseis despontaram no horizonte. 
Foi aterrorizante, eu não tinha para onde escapar”. Uma 
forma semelhante de lidar com esse tipo de ameaça 
aparece no sonho de Raseel, uma garota palestina de 
Gaza: “Sonhei que uma amiga e eu percorríamos uma 
trilha muito longa enquanto bombas explodiam o tempo 
todo ao nosso redor. Procuramos um lugar para nos 
escondermos e achamos uma casa. Entramos e nos 
escondemos ali, mas de repente a casa também começou 
a explodir”. Um pesadelo recorrente consiste em uma 
situação na qual a pessoa que sonha grita por ajuda, mas 
ninguém escuta. Alguns pesadelos também eram muito 
violentos e envolviam o desaparecimento ou morte de 
parentes.  
 “Crianças da região me disseram que seus pesadelos 
começam assim que a noite chega. Pesadelos recorrentes 
podem gerar agressões e introversão, além de danos às 
habilidades cognitivas, como redução da capacidade de 
atenção, de aprendizado e de comunicação. A maioria das 
crianças de Gaza sofre de sintomas pós-traumáticos”, 
afirma o psicólogo Jamal Dakduki, que visita Gaza 
regularmente. 
Quando iniciei o projeto, achava que os sonhos eram 
guiados apenas pelas emoções e não eram nada além de 
um reflexo incontrolável do mundo externo na situação de 
vida das pessoas. Mas, após compilar os sonhos de mais 
de cinquenta israelenses e palestinos, percebi que não se 
limitam a ecoar a realidade: eles também a questionam e 
oferecem opções para mudá-la. Algumas das pessoas com 
quem conversei tomaram a decisão consciente de ter 
sonhos lúcidos, em que se pode influenciar 
conscientemente o seu conteúdo. Um homem palestino me 
contou que visita sua falecida avó quando precisa de 
conselhos. Uma mulher judia relatou que um dia 
simplesmente decidiu não sonhar mais; outra decidiu tirar 
longas férias na Itália em seus sonhos.  
Em hebraico e em árabe, assim como no inglês e no 
português, a palavra “sonho” pode significar tanto um 
sonho noturno como um sonho para o futuro. Algumas 
crianças, quando perguntadas a respeito de seus sonhos, 
apresentaram a interessante tendência de responder as 
duas coisas e falaram em um futuro melhor e mais pacato. 
Esse pequeno fragmento de sabedoria infantil é um 
lembrete claro de que nós, humanos, imaginamos 
possibilidades novas e melhores o tempo todo, seja 
quando estamos acordados, seja durante o sono.  

(Adaptado de Ido Gefen, Apanhando os sonhos de palestinos e israelenses. 
Quatro cinco um, p. 32-33, 24/10/2021.) 

 
 

QUESTÃO 1 
 
O ensaio (texto 1) faz referência a um projeto, 
desenvolvido pelo autor, de compilação de sonhos de 
palestinos e israelenses, chamando atenção para 
 
a) a possibilidade autorreflexiva associada à atividade de 

sonhar.  
 

b) a autonomia, observada nos relatos, entre sonho e 
realidade.  

 
c) o bloqueio da capacidade de sonhar pelos traumas de 

guerra. 
 
d) a impossibilidade de os sujeitos controlarem os 

próprios sonhos. 
 
 

QUESTÃO 2 
 
Para uma caracterização do ensaio (texto 1), assinale a 
alternativa correta.  
 
a) O ensaio propõe contar histórias de vivências na 

guerra, logo sua natureza não é argumentativa, mas 
literária. 
 

b) O ensaio faz divulgação jornalística de uma pesquisa, 
apresentado dados, resultados e conclusões, em tom 
noticioso.  

 
c) O ensaio mescla relato pessoal, contextualização 

política e divulgação científica na construção de sua 
argumentação.  

 
d) O ensaio adota tom subjetivado para alinhavar 

argumentos baseados nas impressões do autor por 
sua própria vivência. 

 
 

Texto 2 
O resumo abaixo foi extraído de um artigo publicado em 
um periódico científico da área de enfermagem.  
 
Objetivo: compreender as necessidades em saúde que 
emergem durante a rota percorrida por mulheres que 
sofreram violência sexual para realização do aborto legal. 
Método: estudo exploratório, descritivo, qualitativo, cujo 
referencial teórico foi o campo conceitual da Saúde 
Coletiva, tendo como base a concepção marxiana de 
necessidades. Participaram do estudo dez mulheres que 
solicitaram aborto legal em um serviço de referência 
localizado em São Paulo. Para coleta de dados utilizou-se 
roteiro de entrevista semiestruturado. Os dados foram 
submetidos à análise de conteúdo com apoio do software 
WebQDA. As categorias analíticas utilizadas foram 
necessidades em saúde e gênero. 
Resultados: apesar de a efetivação do aborto ter sido 
apontada como necessidade primaz, os dados revelaram 
outras necessidades sentidas pelas mulheres, relacionadas 
ao processo saúde-doença com ênfase na saúde mental, 
ao trabalho, à situação financeira, ao exercício da 
maternidade, ao acesso à informação, à autonomia, à 
sororidade e ao acolhimento nos serviços de saúde. 
Conclusão: as necessidades propriamente humanas 
estiveram em maior evidência no estudo, superando 
necessidades meramente biológicas. Os resultados 
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apontam para a importância de corresponsabilização dos 
serviços de saúde junto às mulheres, visando minimizar 
vulnerabilidades e efetivação de direitos reprodutivos. 
Descritores: Aborto Legal; Aborto Induzido; Violência 
Sexual; Violência contra a Mulher; Necessidades e 
Demandas de Serviços de Saúde; Gênero e Saúde. 

(Danyelle L.A. dos Santos; Rosa Maria G.S. da Fonseca, Necessidades em 
saúde de mulheres vítimas de violência sexual na busca pelo aborto legal. 
Revista Latino-Americana de Enfermagem, n. 30, 2022. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/1518-8345.5834.3561. Acesso em 20/07/2022.) 

 
 

QUESTÃO 3 
 
A partir da conclusão do estudo apresentada no resumo 
(texto 2), é possível inferir que  
 
a) o tema do aborto legal, na perspectiva da enfermagem, 

pede um olhar direcionado às necessidades biológicas 
das pacientes, mesmo considerando que, na prática, 
esses casos envolvam também outros tipos de 
necessidades, principalmente de natureza jurídica e 
psicológica.   
 

b) a articulação entre o que foi chamado de 
“necessidades humanas” e “necessidades biológicas” 
no texto implica perspectivas interdisciplinares tanto na 
orientação do atendimento nos serviços de saúde a 
mulheres que buscam o aborto legal quanto nas 
pesquisas sobre o tema.   

 
c) o acolhimento empático nos serviços de saúde a 

mulheres que buscam o aborto legal como também a 
garantia do acesso efetivo a esse direito reprodutivo 
são responsabilidades de profissionais da 
enfermagem, que devem atuar para minimizar as 
vulnerabilidades das pacientes.    

 
d) os serviços de saúde devem ser corresponsabilizados 

pela aplicação da lei para os casos relacionados ao 
aborto legal; dessa forma, os profissionais de 
enfermagem não podem ser processados na esfera 
judiciária por não praticarem o atendimento 
humanizado.  

 
 

QUESTÃO 4 
 
Sobre os descritores do texto 2, é correto afirmar que  
 
a) esquematizam o percurso argumentativo do texto por 

meio de termos-síntese para cada etapa do estudo.  
 

b) facilitam a leitura do texto com a antecipação das 
conclusões do estudo pelo uso de palavras-chave. 

 
c) indexam a pesquisa nas bases de periódicos por meio 

de temas gerais e específicos que classificam o 
estudo. 
 

d) enumeram os conceitos principais do campo 
epistemológico em que se inscreve a pesquisa 
resumida. 
 
 

Texto 3  
Leia, a seguir, o excerto de um artigo publicado em uma 
revista científica dedicada a estudos sobre o ensino de 
física.  

Na literatura em ensino de física já existe uma série de 
trabalhos sobre o uso de metáforas e analogias como 
instrumentos pedagógicos. (...) Existe também um 
processo de criação de terminologia e mesmo de conceitos 
científicos a partir do uso metafórico de expressões da 
linguagem comum. Ainda usando o exemplo anterior, os 
termos "carga'', "corrente'', "fio'', "pressão'', "resistência'', 
"campo'' etc. são etimologicamente anteriores ao seu uso 
científico, e tal uso se origina de uma ampliação do sentido 
original por via metafórica e analógica (e posterior definição 
de um novo sentido técnico literal). (...). 
Observamos que, se o uso de palavras comuns na criação 
de um termo científico pode trazer vantagens (em 
visualização, memorização, heurística analógica etc.), ela 
também pode acarretar desvantagens por remeter a 
sentidos que fogem ao desejado. Exemplos clássicos são 
as palavras "aceleração'', "força'', "peso'', "trabalho'', 
"energia'', "calor'', cujos sentidos coloquiais interferem no 
aprendizado do sentido técnico no ensino de física. A fim 
de evitar este perigo, é comum a criação terminológica de 
neologismos com um mínimo de sentido metafórico: quark, 
próton, entropia, entalpia, fractal, quasar etc. Isso não 
significa que tais termos não possam, no futuro, ser 
transferidos metaforicamente para a linguagem comum, 
como parece já estar ocorrendo com os termos entropia 
(como metáfora para desordem) e fractal (como metáfora 
para organização em vários níveis). 

(Osame Kinouchi, Juliana M. Kinouchi; Angélica A. Mandrá, Metáforas científicas 
no discurso jornalístico. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2012, v. 34, n. 
4, pp. 1-12.) 

 
 

QUESTÃO 5 
 
O texto 3 observa que existem vantagens e desvantagens 
no manuseio de alguns tipos de metáforas no contexto do 
ensino de física. Isso pode ser explicado  
 
a) pela troca de lugar entre palavras que mantêm uma 

relação de contiguidade preexistente entre seus 
significados; isso permite a melhor memorização de 
conceitos novos pelo reconhecimento de sentidos já 
conhecidos, mas pode produzir confusão por causa 
dessa semelhança. 
 

b) pela redução do significado da palavra ou expressão 
metaforizada, que torna os conceitos mais concisos, 
simples e aptos à didatização; ao mesmo tempo, no 
entanto, essa simplificação abre a possibilidade de 
equívocos no entendimento dos conteúdos da 
disciplina de física. 

 
c) pela ampliação do significado da palavra ou expressão 

metaforizada, que torna os conceitos mais complexos, 
permitindo uma compreensão mais abrangente; 
porém, ao mesmo tempo, isso acaba por produzir 
dificuldades no plano didático para o ensino de 
conteúdos da área de física. 

 
d) pela transferência de contexto de significação, no 

expediente metafórico, que potencializa a 
aprendizagem – ao propiciar recursos de comparação 
e fixação – e, ao mesmo tempo, dificulta o 
acompanhamento dessas movimentações contextuais, 
podendo gerar imprecisões de compreensão.  

 

 
 

https://doi.org/10.1590/1518-8345.5834.3561
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Texto 4 
 

Agora, leia o tuíte a seguir.  

 

 
(Disponível em: https://twitter.com/fogaumromantico/status/1438297782385790 
988. Acesso em 22/07/2022.) 
 
 

QUESTÃO 6 
 
Pensando nos processos discutidos no texto 3 e no 
contexto de uso da expressão “efeito borboleta” no texto 4, 
assinale a alternativa que descreve o percurso de uma 
metáfora como essa.  
 

a) Neologismo científico, criado e consolidado na área da 
física, cujo significado é deformado para possibilitar 
novos usos metafóricos em situações coloquiais, como 
nas escritas de internet. 
 

b) Expressão formada por apropriação, pelo discurso 
científico, de vocábulos não especializados, 
consolidada tecnicamente na área da física e 
reapropriada para novos usos coloquiais.   

 
c) Metáfora formada por terminologia de origem científica, 

posteriormente emprestada para usos coloquiais, 
como em redes sociais de internet, e reconceitualizada 
tecnicamente na área da física.  

 
d) Expressão científica, formada por empréstimo do 

inglês, que foi apropriada nos usos do português de 
internet e, com isso, perdeu o rigor técnico dentro do 
discurso científico na área da física.  

 

 
QUESTÃO 7 
 

Monkeypox cartoon 

 
(Adaptado de Joe Heller. Monkeypox cartoon. Daily Jefferson County Union, 
West Fort Atkinson, WI, 23/05/2022, p. A4.) 

 

Qual das opções a seguir melhor resume a mensagem do 
cartum aos leitores? 
 
a) Os seres humanos não devem ignorar que doenças 

humanas também podem afetar outros primatas. 
 

b) A prevalência da varíola dos macacos nas populações 
do mundo é beneficiada pelo negacionismo. 
 

c) Pessoas que contraíram Covid-19 no passado estão 
mais propensas a contrair varíola dos macacos. 
 

d) Acreditar na ciência, nas vacinas e usar máscara em 
público garante imunidade contra varíola dos macacos. 

 
 

QUESTÃO 8 
 

 
 

Scientists Use Dead Spiders as Claw 

Machines 

Researchers have created “necrobotics,” a new area of 
research which uses biotic materials for robotic parts 

 

Spider corpses turned into robots sounds like the far-
fetched plotline of a B horror movie. But researchers 
from Rice University have created just that—dead 
spiders that can be used as machines to pick up and put 
down objects.  
 

The research began in 2019, when the scientists noticed a 
dead spider curled up in their lab. Wondering why 
spiders always die with their legs in that position, 
they discovered that spiders have a hydraulic pressure 
system that controls their limbs.  
 

 
Image courtesy of Preston Innovation Laboratory 

“Spiders do not have antagonistic muscle pairs, like 
biceps and triceps in humans,” explains Faye Yap, a 
mechanical engineer and lead author of the paper. 
“They only have flexor muscles, which allow their legs 
to curl in, and they extend them outward by hydraulic 
pressure. When they die, they lose the ability to actively 
pressurize their bodies. That’s why they curl up. At the 

https://twitter.com/fogaumromantico/status/1438297782385790%20988.%20Acesso%20em%2022/07/2022
https://twitter.com/fogaumromantico/status/1438297782385790%20988.%20Acesso%20em%2022/07/2022
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Sentença de Tiradentes  – 

Arquivo Nacional do Brasil 

time, we were thinking, ‘Oh, this is super interesting.’ 
We wanted to find a way to leverage this mechanism.”  

(Adaptado de Margaret Osborne. Scientists Use Dead Spiders as Claw 
Machines. Smithsonian Magazine, section: Smart News, Washington , DC, 1 
ago. 2022.)  

 
Qual das afirmações pode ser corretamente deduzida do 
conteúdo da reportagem da Smithsonian Magazine? 
 
a) O autor entende que a descoberta feita pelos cientistas 

é moralmente condenável, comparando-a, por isso,  
com um filme de terror. 
 

b) Os engenheiros que criaram o mecanismo estavam 
fazendo experimentos com aranhas quando tiveram a 
ideia. 
 

c) Parece estar surgindo uma nova área da engenharia 
especializada em construir robôs que trazem animais 
de volta à vida. 
 

d) A inovação surgiu da curiosidade dos cientistas e 
engenheiros sobre como o corpo das aranhas se 
apresenta após a morte. 

 
 

QUESTÃO 9 
 
Os dois textos abaixo são cartas de opinião de leitores do 
jornal The New York Times, acerca da guerra corrente 
entre Ucrânia e Rússia. Leia atentamente as duas cartas 

para responder à questão que as segue. 

 

 
 

LETTERS 
March 4, 2022 

(Texto 1) 

To the Editor: 

I’m writing this letter from western Ukraine. I fled 
my home in Kyiv after hearing the first explosions 
on Feb. 24. Here, the fear is indescribable: We’re 
always listening for air raid sirens, always ready to 
run to the bunker. No one in Ukraine is safe right 
now, and many are bravely joining the battle, by 
volunteering for the military or paramilitary. Right 
now, I’m fighting for Ukraine on the front lines of 
the information war. I’m doing everything possible 
to share the brutal situation in my country with the 
world through news outlets and social media.  

Kate Maslenkova 
Ternopil, Ukraine 

 

 

(Texto 2) 

To the Editor: 

As I watch the Russia-Ukraine situation, I’m 
somewhat alarmed when I see the international 
media cheering the Ukrainians on to an impossible 
victory. Does anyone really think they can stop the 
gargantuan Russian Army indefinitely? The civilian 
population has been invited to fight the Russians in 
the streets with rifles provided and instructions for 
making Molotov cocktails. The Russians will feel as 
if they have little choice but to slaughter countless 
civilians. I do so admire the valor of the Ukrainian 
people, but I’m afraid that this exercise in futility 
may have tragic consequences for the civilian 
resisters. 

Scott Thompson 
Bloomington, Ind. 
(Adaptado de The New York Times. Opinion | Letter From Ukraine: ‘I’m Not 
Planning to Leave’. The New York Times, New York, 04/03/2022. Opinion, p. 
20. Disponível em: https://www.nytimes.com/2022/03/04/opinion/letters/ukraine-
russia-war.html. Acesso em 02/08/2022.) 
 
 
Marque uma afirmação com a qual os autores de ambas as 
cartas (textos 1 e 2) concordam. 
 
a) Ao aderirem à resistência armada contra o exército 

invasor, os cidadãos ucranianos demonstram coragem. 
 

b) O governo ucraniano deveria usar a mídia global para 
incentivar cidadãos de fora a ajudarem na luta armada. 
 

c) Se todos se tornarem voluntários armados, haverá 
uma chance para a Ucrânia.  
 

d) O governo ucraniano, ao armar a população, impede 
ainda mais mortes civis. 

 
 
 

QUESTÃO 10 
 
O texto a seguir é uma versão para o inglês de parte da 
“Sentença de Condenação de Tiradentes”, redigida por um 
magistrado da Coroa Portuguesa em 17 de abril de 1792. A 
versão é parte do material didático de um curso sobre 
Independência do Brasil, oferecido em uma universidade 
norte-americana. 

 

“Therefore condemn the 

defendant Joaquim José da 

Silva Xavier, nicknamed 

Tiradentes, a Lieutenant who 

was from the paid troop of 

the Captaincy of Minas, to be 

led through the public streets 

to the place of the gallows 

and to die a natural death 

forever, and that after death 

his head is cut off and taken 

https://www.nytimes.com/section/opinion
https://www.nytimes.com/section/opinion
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to Vila Rica, where in a more public place he will be 

nailed, on a high pole until time consumes him, his 

body will be divided into four parts, and nailed to 

poles, by the roads of Minas Gerais, in the Varginha 

and Cebolas farms, where the defendant had his 

infamous practices, and the more in the sites of larger 

populations until time also consumes them; declare 

the infamous defendant, and his children and 

grandchildren, having them, his assets apply to the 

tax authorities and the Royal Chamber, and the house 

he used to live in Vila Rica will be razed and salted, 

so that it may never be built on the ground again, and, 

not being its own, it will be evaluated and paid to its 

owner for the confiscated goods, and on the same 

ground a standard is raised, by which the memory of 

this abominable defendant is preserved” 

Adaptado de James Green (ed.), James Green. Brazil: Five Centuries of 
Change. Brown University Library, Center for Digital Scholarship. 2021. 
Disponível em: https://library.brown.edu/create/fivecenturiesofchange/2-4-
enlightenment-and-conspiracies/. Acesso em 02/08/2022.)  

 
 
Considere as afirmações abaixo, identificando, com base 
no texto da sentença, as que encontram respaldo nas 
palavras do magistrado. 

I – O magistrado não sabia alguns detalhes sobre a vida 
pessoal de Tiradentes, tais como os de sua descendência 
e de suas posses. 

II – Práticas de Tiradentes que o magistrado considerou 
criminosas aconteceram em fazendas de Minas Gerais. 

III – Caso o imóvel em que Tiradentes morava pertencesse 
a ele, o prédio deveria ser derrubado e o terreno deveria 
ser salgado; caso fosse alugada, a casa seria retornada ao 
proprietário após a devida cobrança de impostos. 

IV – Os filhos e netos de Tiradentes poderiam, depois de 
adultos, recuperar os bens confiscados mediante o 
pagamento de taxas à autoridade tributária. 

Qual das opções reúne apenas afirmações corretas sobre 
a sentença? 

 
a) I, II 

 
b) III, IV  

 
c) I, II, III 

 
d) II, III, IV 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

O texto a seguir é base para as questões 11 e 12. 
 
“O passado nunca está morto. Nem sequer é passado”. A 
célebre frase de William Faulkner tem sido recuperada 
nos últimos anos por diversos historiadores para 
expressar uma mudança de sensibilidade em relação ao 
tempo. Em oposição a uma visão do passado como 
‘aquilo que passou’ ou como ‘algo que não mais existe’, 
essa nova sensibilidade temporal tem apontado para as 
diferentes formas como o passado se faz presente. Isso é 
mais evidente, à primeira vista, para as experiências 
traumáticas do século XX, como o Holocausto ou as 
violências das ditaduras latino-americanas, que 
continuam a assombrar o nosso tempo contemporâneo. 
Mas essa mesma ideia também é pertinente, de maneira 
mais geral, para os passados fundantes da nossa ordem 
político-social, como é o caso da Independência. Dito de 
modo mais claro: a Independência, como experiência 
histórica, não pode ser reduzida a uma série de eventos 
singulares ocorridos há 200 anos, mas deve ser 
entendida como algo que reverbera profundamente e de 
diferentes modos em nossa experiência presente – 
queiramos ou não. 

(Rodrigo Turin, Um passado e seus futuros. In: https://www.historiaaberta. 
com/post/um-passado-e-seus-futuros. Acesso em 24/08/2022.) 

 
 

QUESTÃO 11 
 
Sobre o tema do passado, é correto afirmar que 

 
a) a visão de que o passado não é estático, mas  ficou 

restrito a tempos pretéritos é uma das formulações das 
teorias pós-modernas sobre a História. 

 
b) eventos traumáticos do século XX, como as ditaduras 

e o Holocausto, não se comparam a processos 
comemorativos, como o bicentenário da 
independência, em relação a uma nova sensibilidade 
temporal. 

 
c) revisitar o passado e estabelecer suas conexões com 

episódios do tempo presente é uma das práticas de 
disputa política que ressignificam questões da 
atualidade e do próprio passado. 

 
d) o negacionismo histórico se nutre das incertezas e 

imprecisões sobre o passado; suas postulações têm 
validação científica e historiográfica. 

 
 

QUESTÃO 12 
 

A partir do texto, pode-se afirmar que a comemoração da 
Independência é um processo que  

a) se relaciona com a artificialidade  do evento histórico, 
pois não houve participação popular. 

 

b) tem sido marcado pela produção do sentimento 
nacional e patriótico e compartilhado em cerimônias 
oficiais e populares. 
 

c) deveria ser restrito à discussão sobre o papel da 
monarquia e das contradições de uma celebração 
republicana. 

d) reverbera como problema político do tempo presente 
ao incitar reflexões sobre a efetividade da 
independência para a maioria da população. 

 
 

QUESTÃO 13 
 

O modelo de agropecuária imposto pelo capitalismo 
globalizado é o principal responsável pela eliminação física 
(via incêndios e desmatamento) dos habitats terrestres e 
aquáticos e pela intoxicação (via agrotóxicos) da vida 
silvestre (...). As atividades agropecuárias têm tido o maior 
impacto nos ecossistemas dos quais as pessoas 
dependem para a alimentação, água limpa e clima estável. 
A perda de espécies e habitats coloca em perigo a vida na 
Terra tanto quanto as mudanças climáticas. 

(Luiz Marques. Biodiversidade não é problema, é solução! In: Jornal da 
Unicamp. Disponível em https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-mar 

ques/biodiversidade-nao-e-problema-e-solucao. Acesso em 24/08/2022.) 

 
É correto afirmar que 

 
a) a globalização acelerou a perda da biodiversidade, 

mas ao mesmo tempo incentivou programas 
internacionais de remanejamento de florestas e 
compensações econômicas para os países mais 
pobres, equilibrando as perdas socioambientais. 
 

b) ao contrário de ser uma atividade “pop”, o agronegócio 
é – juntamente com a indústria de combustíveis 
fósseis, a mineração e a pesca industrial – a causa 
maior da insegurança alimentar e do declínio da 
biodiversidade.  

 
c) os grandes fazendeiros brasileiros são vítimas na 

engrenagem da rede de megacorporações que 
controlam o sistema de produção e negociação 
especulativa de commodities, sementes, fertilizantes e 
agrotóxicos. 

 
d) os impactos humanitários do colapso ambiental são 

visíveis pelo aumento da fome e por serem a causa 
prioritária do grande fluxo migratório para a Europa, 
oriundos da África e do Oriente Médio.  

 
 

QUESTÃO 14 
 
Pode-se identificar, como marca comum entre os projetos 
conduzidos sob o rótulo de “Humanidades Digitais”, uma 
intricada relação entre práticas tradicionais e novas 
tecnologias. Um desses aspectos é o caráter 
“transdisciplinar” que assume, no caso das Humanidades 
Digitais, um sentido pleno. Um dos lados dessa 
transdisciplinaridade é a incorporação dos saberes 
tradicionais às tecnologias computacionais; o lado oposto é 
a incursão dos saberes tradicionais no terreno do 
conhecimento tecnológico: não é possível a um geógrafo, a 
um historiador, a um filólogo, participar da criação de 
ferramentas sem efetivamente compreender como elas 
funcionam.  
Não se trata de encomendar um banco de dados, uma 
plataforma, um desenho de visualização a um “especialista 
em computação” – trata-se, efetivamente, de conceber 
classificações, indicadores e formas de leitura em conjunto 
com os profissionais da área da computação. Esses 
projetos demandam, assim, uma profunda 
intercompreensão entre esses pesquisadores, todos eles, 
neste movimento, tornando-se sujeitos da tecnologia – no 
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caso dos humanistas, aprendendo, efetivamente, a “pensar 
como seus computadores”. 

(Adaptado de Maria Clara Paixão de Souza, Humanidades digitais: um breve 
panorama. set., 2011. Disponível em https://humanidadesdigitais.org/sobre-as-
humanidades-digitais/. Acesso em 24/08/2022.) 

 
Sobre as Humanidades Digitais, é correto afirmar que 
 
a) é um campo em expansão e, portanto, demanda, no 

mundo contemporâneo, novas atitudes quanto ao 
sentido crítico das humanidades, à historicidade das 
tecnologias e às novas formas de linguagem. 

 
b) se trata de uma prática de pesquisa, mas não se 

constitui como um campo específico das humanidades, 
posto que sua formulação é sobre o uso de 
tecnologias. 

 

c) é um campo transdisciplinar que privilegia a linguagem 
de programadores e especialistas em cibernética em 
detrimento da análise de pensadores e humanistas. 

 

d) constitui um repositório importante de acervos 
digitalizados; suas lógicas de programação e 
disponibilização ao público se assemelham às formas 
de organização de um arquivo ou biblioteca. 

 
 

QUESTÃO 15 
 

Para [Edward] Said, o intelectual é um indivíduo que deve 
ser comprometido com o que diz, por ser “dotado de uma 
vocação para representar, dar corpo e articular uma 
mensagem, um ponto de vista, uma atitude, filosofia ou 
opinião para (e também por) um público”, e isso envolve 
ousadia e vulnerabilidade, compromisso e risco, já que se 
expõe e é reconhecido publicamente. A função do 
intelectual seria causar embaraço, “ser do contra e até 
mesmo desagradável”. Sua figura pública o condena a ser 
coerente também na sua vida pessoal, de maneira que ser 
intelectual é uma responsabilidade pública, mas também, 
um jeito de viver. 

(Adaptado de Vera Maquêa, Representações do Intelectual, de Edward Said. In: 
Revista USP, v. 1, n. 8, 2005.) 

 

A partir do texto e de seus conhecimentos, pode-se afirmar 
que 

 

a) a figura do intelectual tem o mesmo papel que os 
filósofos da Grécia Antiga, pois os intelectuais 
questionam os poderes, as práticas sociais e coletivas 
e emergem como senso crítico de uma época. 

 

b) os intelectuais perderam prestígio nos tempos recentes 
por causa da ascensão das novas tecnologias e da 
cultura de influenciadores digitais; perderam também 
prestígio por serem excessivamente comprometidos 
com projetos de poder alternativos. 

 

c) o compromisso do intelectual, aludido por Said, 
pressupõe uma atuação explícita em temas 
controversos e a atuação em instâncias de poder 
oficiais (ministérios, assessorias de governo etc.) ou 
simbólicas (imprensa, universidades etc.). 
 

d) para Said, o intelectual pode ser representado na 
imagem do exilado, por ser alguém em desacordo com 
a sociedade em que vive e, num sentido metafísico, ter 
o  desassossego, o movimento e a condição de estar 
sempre irrequieto, causando inquietação nos outros. 

QUESTÃO 16 
 

Na conferência de 1942 ("O Movimento Modernista"), 
pronunciada no Rio, quando avaliava criticamente a 
Semana, 20 anos depois, Mário de Andrade deixa explícito 
que foi a oligarquia cafeeira quatrocentona – de corte 
aristocrático e já decadente, por isso mesmo disponível, na 
figura do empresário intelectual Paulo Prado – que deu 
suporte material ao movimento, desejando acertar passo 
com a modernidade da Segunda Revolução Industrial, por 
um lado, e confrontando a burguesia do dinheiro pelo 
dinheiro, por outro (o "burguês burguês", "a digestão bem 
feita de São Paulo", conforme a "Pauliceia"). 

(Adaptado de José Miguel Wisnik. Semana de 22 ainda diz muito sobre a 
grandeza e a barbárie do Brasil”. In: Folha de São Paulo, 12/02/2022. https:// 
www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2022/02/semana-de-22-ainda-diz-muito-so 
bre-a-grandeza-e-a-barbarie-do-brasil-de-hoje.shtml. Acesso em 08/08/2022.) 

 
Sobre o tema da Semana de Arte de 1922, é correto 
afirmar que 

 
a) o movimento modernista foi patrocinado pela elite 

cafeeira paulista para promover uma identidade 
brasileira condizente com os princípios das oligarquias. 
 

b) representou o espírito de vanguarda do empresariado 
paulista que, ao apoiar o evento de 1922, via nas 
manifestações artísticas o endosso a seu projeto 
modernizador. 

 
c) representou a contradição entre a elite tradicional e as 

propostas dos artistas e movimentos que marcaram a 
cultura brasileira do século XX. 

 
d) foi um projeto restrito a São Paulo e à elite local e 

difundido no país, posteriormente, como forma de 
demonstração da hegemonia econômica, política e 
cultural dos paulistas.  

 
 

QUESTÃO 17 
 

Ir ao centro não é o mesmo que ir ao shopping center. Em 
primeiro lugar, pela paisagem: o shopping center, seja qual 
for sua tipologia arquitetônica, é um simulacro de cidade de 
serviços em miniatura, onde todos os extremos do urbano 
foram liquidados. Como uma nave espacial, o shopping 
tem uma relação indiferente com a cidade à sua volta: essa 
cidade é sempre o espaço externo, sob a forma de 
autopistas ladeadas por favelas, avenida principal ou rua 
de pedestres. Dentro de um shopping, ninguém se importa 
em saber de determinada ala, onde se encontrou a loja 
procurada, se é paralela ou perpendicular a uma rua 
qualquer em seu exterior, etc. 

(Adaptado de Beatriz Sarlo, Cenas da vida pós-moderna. Rio de Janeiro: 
Editora da UFRJ, 2004, p. 15.) 

 
A autora do texto 

 
a) faz uma crítica aos shoppings, por serem um espaço 

tanto de empobrecimento das experiências sociais e 
quanto de produção de indiferenças em relação à 
cidade à sua volta. 
 

b) associa a proposta arquitetônica dos shoppings de 
construir um simulacro de cidade à garantia de 
segurança das pessoas, mesmo que elas não saibam 
se localizar espacialmente. 
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c) faz uma análise do impacto urbanístico dos shoppings 
centers, como abertura de avenidas em regiões 
periféricas, e sua contribuição para o estrangulamento 
das vias urbanas das cidades. 

 
d) propõe uma leitura sobre as relações humanas na 

cultura do shopping center, em que a praticidade dos 
serviços prestados compensa eventuais perdas 
relacionadas à vida urbana.  

 
 

QUESTÃO 18 
 

A maior exposição das mulheres a infecções como a 

Covid-19 não se explica apenas pela sua super-

representação entre profissionais de saúde. Isso se dá 

também pela segregação de gênero e raça: são as 

mulheres negras as mais inseridas em ocupações com 

menor prestígio e remuneração, no emprego doméstico e 

como cuidadoras de idosos e portadores de necessidades 

especiais, no trabalho informal e precário, o que dificulta o 

cumprimento da recomendação de distanciamento social e 

as coloca em situações de maior proximidade física com 

pessoas com Covid-19.  

(Adaptado de Ana Paula dos Reis et al., Desigualdades de gênero e raça na 
pandemia de Covid-19: implicações para o controle no Brasil. Revista Saúde 
debate. N. 44, dez. 2020.) 

 
O argumento central do texto afirma que: 

 
a) a vulnerabilidade das pessoas com baixa formação 

educacional e o exercício profissional de menor 
remuneração indicam que o impacto classista é o 
principal marcador das diferenças em relação às 
vítimas da Covid-19. 

 
b) a maior exposição de mulheres negras à Covid-19 é 

um exemplo de como a  interseccionalidade entre raça 
e gênero é um marcador das diferenças sociais no 
Brasil. 

 
c) a precarização das relações trabalhistas atinge as 

pessoas mais pobres e a informalidade é responsável 
pelo maior impacto entre mulheres, posto que o 
trabalho doméstico não tem regulamentação.  

 
d) as mulheres são as maiores vítimas da Covid-19, por 

serem responsáveis por cuidados familiares e estarem 
mais expostas que os homens durante a pandemia, 
indicando que a questão de gênero é o principal dado 
determinante. 

 
 

O texto a seguir é base para as questões 19 e 20. 

 

As raízes imediatas da guerra entre Rússia e Ucrânia 
datam do final da Guerra Fria, tornando-se evidentes a 
partir do momento em que Kiev ficou independente da 
antiga União Soviética, em dezembro de 1991. Desde 
então, duas perspectivas vêm se chocando. Por parte da 
Rússia, impulsionada pelo luto da perda de uma realidade 
geopolítica consolidada ao longo do século XX, assumiu-se 
como natural a necessidade de restauração de uma 
Ucrânia subordinada econômica e militarmente a Moscou. 
Da parte da Ucrânia, entendeu-se a independência de 
1991 como a concretização de uma longa e aguardada 
autodeterminação política, sufocada no pós-1ª Guerra 
Mundial com a impossibilidade de unificação das porções 

ocidental e oriental do país, ao contrário do que se deu 
com várias regiões da Europa Oriental integrantes dos 
finados impérios russo, germânico e, sobretudo, austro-
húngaro. 

(Felipe Loureiro, A guerra na Ucrânia: significados e perspectivas. Revista 
Cebri, 30/03/2022.) 

 

 

QUESTÃO 19 
 
É correto afirmar que 

 
a) a independência da Ucrânia tem significados distintos, 

mas saudosistas tanto para a Ucrânia quanto para a 
Rússia. 
 

b) a guerra é parte do esforço russo de retomar todas as 
antigas repúblicas soviéticas e, consequentemente, 
reassumir seu papel de liderança global. 

 
c) resquícios da Guerra Fria foram a justificativa para a 

entrada da Rússia no conflito, pois a Ucrânia 
abandonou o Pacto de Varsóvia e ingressou na OTAN. 

 

d) a guerra é palco de uma disputa geopolítica 

internacional que impulsionou o alinhamento entre 

Rússia, China e Irã em contraponto à União Europeia, 

EUA e Israel. 

 
 

QUESTÃO 20 
 

Dentre os sentimentos mobilizados no conflito, está 

 

a) a simpatia pelo nazi-fascismo do governo da Ucrânia. 
 

b) a superioridade e unidade eslava, capitaneada pelos 
russos. 

 
c) o nacionalismo ucraniano, como forma de resistência. 
 
d) a autodeterminação dos povos, por parte dos russos. 


