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Lição 1 

Os drones e as guerras 

O uso cada vez mais comum de aviões não tripulados em ataques militares levanta 

questões éticas e legais 

 

Em novembro de 2002, um avião não tripulado lançou, no norte do Iêmen, o míssil que 

matou Qaed Salim Sinan al-Harethi. O ex-membro do grupo terrorista al-Qaeda era o 

principal suspeito de organizar o ataque ao porta-aviões dos Estados Unidos USS Cole, 

que vitimou 17 marinheiros em 2000. Al-Harethi pode ser considerado o primeiro alvo 

humano de um ataque conduzido por um drone dos Estados Unidos. 

 

Doze anos depois, em novembro de 2014, o presidente Barack Obama anunciou que os 

EUA passariam a utilizar drones para bombardear regiões controladas pelo Estado 

Islâmico (EI) na Síria, em uma tentativa de conter o avanço do grupo jihadista que 

controla largas regiões no leste e nordeste desse país e no nordeste e oeste do Iraque. 

Nos anos entre o ataque a al-Harethi e os recentes bombardeios na Síria, os aviões não 

tripulados consolidaram-se como uma importante ferramenta na “guerra ao terror” 

deflagrada em 2001, pelo então presidente dos EUA George W. Bush. Desde então, 

diversos aspectos relacionados aos drones passaram a ser questionados. Os tópicos mais 

recorrentes referem-se à legalidade, eficiência e ética envolvidas no uso dessa 

tecnologia. 

 

Seja no ataque ao Iêmen em 2002 ou na Síria desde 2014, os drones foram escolhidos 

por apresentarem uma série de características vantajosas. Além de uma tecnologia mais 

barata do que aviões de combate tripulados, os drones evitam que pilotos sejam 

expostos aos riscos físicos em um ataque, uma vez que os operadores estão a milhares 

de quilômetros dos alvos. A distância entre o alvo e o agressor em si, entretanto, não é 



algo novo. Ela já era viável desde a catapulta, passando pela artilharia e os mísseis 

balísticos intercontinentais. Mas os drones representam um avanço ao proporcionar a 

distância sem destruir o aparelho na missão. Ou seja, caso não sejam abatidos, os drones 

podem ser reutilizados, ao contrário de mísseis, por exemplo. 

 

Os drones também podem acessar facilmente regiões de logística complicada ou nas 

quais a presença de tropas ou agentes em solo seria muito perigosa, ou 

operacionalmente custosa. Esse é o caso dos EUA em relação às regiões controladas 

pelo EI. A guerra civil síria, as tensões internas iraquianas, a brutalidade das tropas do 

EI e a incerteza internacional sobre uma intervenção na Síria criam um cenário muito 

arriscado politicamente para os EUA conduzirem mais uma operação militar tradicional 

na região. 

 

Os aviões não tripulados ainda possuem a vantagem de aumentar a capacidade de 

vigilância, pois tais aeronaves podem sobrevoar um alvo por mais de 15 horas 

ininterruptas a quilômetros de altura sem serem percebidas. Em um avião tripulado, o 

piloto não teria condições físicas para resistir por tanto tempo sem intervalo. O longo 

período de voo possibilita a coleta de um maior número de informações, imagens, 

vídeos em alta definição e a interceptação de áudios. Sendo assim, pode-se seguir de 

perto a rotina de um alvo, identificando-o e as suas conexões de forma mais rápida e, 

talvez, mais confiável do que por meio de dados coletados em solo. Além disso, 

diversos especialistas argumentam que os drones são mais precisos em seus ataques, 

causando um menor número de vítimas civis do que outras opções militares. 

 

BONIS, Gabriel. Carta na Escola. Agosto de 2015. Disponível em: 

<http://www.cartanaescola.com.br/single/show/555>. Acesso em 30 set. 2015. 

 

 

REVENDO O TEXTO 

a) Em quais circunstâncias estava envolvido o primeiro alvo de um drone de que se tem 

notícia sobre ataques feitos pelos Estados Unidos? 

b) Existe uma questão ética quanto à legalidade do uso do drone no que concerne à 

distância entre aquele que ataca e o alvo atacado. Entretanto, no texto o autor elenca 



elementos que favoreceriam o uso do drone. Que elementos são estes e como esses 

elementos são aludidos ao uso do drone? 

c) No segundo parágrafo do texto há duas ocorrências de uso da partícula '-se', mas em 

apenas uma delas se trata de partícula apassivadora. Desse modo, transcreva o trecho 

que corresponde a essa partícula passando a oração que está escrita na voz passiva 

sintética para a voz passiva analítica. 

 

O TEXTO E A TEORIA 

Este primeiro texto é de caráter dissertativo e aborda o uso do drone em ataques. No 

primeiro parágrafo, referente à apresentação, há um resgate histórico a fim de informar 

o leitor sobre o primeiro alvo de um drone em 2002. No desenvolvimento do texto, a 

partir do segundo parágrafo, o autor se serve ainda do resgate histórico quando se refere 

ao uso do drone pelos Estados Unidos em 2014. Nos parágrafos seguintes, o autor inicia 

uma enumeração de características vantajosas quanto ao uso do drone, que vão desde a 

preservação do piloto à do próprio drone. Colocar a vida humana em primeiro lugar em 

detrimento de um objeto é uma forma de hierarquizar valores na construção 

argumentativa. No final do texto, o autor conclui que o uso de drones evita que civis se 

tornem vítimas de guerra, fato este que auxilia a linha argumentativa em defesa do uso 

do drone em ataques realizados pelos Estados Unidos, mesmo tendo sido citadas 

anteriormente questões éticas envolvidas no uso do drone como instrumento bélico. 

 

QUESTÕES CONTEXTUALIZADAS 

1. A Rosa de Hiroshima 

Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas, oh, não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 



A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa, sem nada 

(Vinicius de Moraes, Antologia Poética) 

 

O poema de Vinicius de Moraes se refere à bomba nuclear lançada na cidade de 

Hiroshima na 2a Guerra Mundial. Tanto o poema de Vinicius quanto o artigo de Gabriel 

Bonis: 

a) repudiam armas nucleares. 

b) ignoram o perigo da guerra. 

c) exaltam instrumentos bélicos. 

d) enaltecem a tecnologia nas guerras. 

e) expressam-se sobre vítimas de guerra. 

 

2. A alternativa cujo conectivo mantém a conclusão do último período do texto de 

Gabriel Bonis com o mesmo sentido é:  

a) ou seja 

b) portanto 

c) desse modo 

d) dado o posto 

e) além do mais 

 

3. Para convencer o leitor da veracidade das informações contidas no texto, o autor 

Gabriel Bonis recorre à estratégia de: 

a) citar autoridade de especialista no assunto em questão. 

b) destacar os cientistas envolvidos na fabricação de drones. 

c) apresentar citações de diferentes fontes de divulgação científica. 

d) detalhar os procedimentos efetuados durante o processo da pesquisa. 

e) elencar as possíveis consequências positivas que a tecnologia vai trazer. 

 



QUESTÕES ESPECÍFICAS 

4. Haveis de entender, começou ele, que a virtude e o saber têm duas existências 

paralelas, uma no sujeito que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou 

contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos 

em um sujeito solitário, remoto de todo contato com outros homens, é como se eles não 

existissem. Os frutos de uma laranjeira, se ninguém os gostar, valem tanto como as 

urzes e plantas bravias, e, se ninguém os vir, não valem nada; ou, por outras palavras 

mais enérgicas, não há espetáculo sem espectador.  

(Machado de Assis, O segredo do bonzo) 

Do ponto de vista da composição, é correto afirmar que o excerto: 

a) equilibra narração e descrição, pois cria o cenário à medida em que avança com o 

desenvolvimento dos fatos.  

b) é predominantemente descritivo, dado que o narrador ambienta o cenário de acordo 

com o diálogo entre outros homens.    

c) é predominantemente dissertativo, uma vez que o narrador se serve de dados do 

enredo como fundo para a digressão. 

d) é predominantemente narrativo, visto que em nenhum momento o narrador assume 

uma trajetória para relatar sua origem. 

e) equilibra narração e dissertação, com o uso do discurso indireto livre para registrar as 

impressões que o ambiente provoca no narrador. 

 

 

 

 

 



5. 

 

 

 

Disponível em:  

<http://www.cpdec.com.br/2015/06/01/a-evolucao-da-escrita-dos-hieroglifos-ao-whatsapp/>.  

 

De acordo com o infográfico, a escrita de hoje ficou: 

a) tão acessível quanto na época da prensa. 

b) veloz mas ineficiente como os hieróglifos. 

c) reduzida a caracteres como eram os hieróglifos. 

d) rápida graças ao auxílio da internet e aplicativos. 

e) menos acessível devido à redução de caracteres. 

 

6.  Malva-Maçã 

Teu cabelo me inebria, 

Teu ardente olhar seduz, 

A flor de teus olhos negros 

De tu'alma raia à luz... 

E sinto nos lábios teus 

Fogo do céu que transluz! 

 



O teu seio que estremece-me 

Enlanguesce-me de gozo: 

Há um quê de tão suave 

No colo voluptuoso... 

Que num trêmulo delíquio 

Faz-me sonhar venturoso! 

(Álvares de Azevedo, Lira dos vinte anos,) 

A lírica de Álvares de Azevedo é pautada no sentimento do eu lírico na apresentação de 

significados profundos que apontam para: 

a) a angústia da saudade, uma vez que sua amada está longe e inatingível. 

b) a sensação de prazer imediato, pois há pressa em estar junto de sua amada. 

c) a visão otimista quanto a sua amada, mesmo que ela não deseje estar com ele. 

d) a admiração da beleza de sua amada, o que o faz descrever sensações de prazer. 

e) o medo de estar junto de sua amada, o que revela nostalgia com relação aos seus 

cabelos. 

 

7.  I-Juca Pirama 

No meio das tabas de amenos verdores,  

Cercadas de troncos - cobertos de flores,  

Alteiam-se os tetos d’altiva nação;  

São muitos seus filhos, nos ânimos fortes,  

Temíveis na guerra, que em densas cortes  

Assombram das matas a imensa extensão. 

(Gonçalves Dias, I-Juca Pirama) 

A figura do índio como um herói no poema épico I-Juca Pirama retoma a mesma ideia 

de construção de herói vista em: 

a) Bentinho, da obra Dom Casmurro. 

b) Aurélia Camargo, da obra Senhora. 

c) Vasco da Gama, da obra Os Lusíadas. 

d) Macabéa, da obra A Hora da Estrela.  

e) Venceslau Pietro Pietra, da obra Macunaíma. 

 

 

 



8.   

 

    

     

 

 

 

(Marcel Duchamp, Antecipação de um braço quebrado, 1964) 

Disponível em: 

<https://www.moma.org/learn/moma_learning/marcel-duchamp-

in-advance-of-the-broken-arm-august-1964-fourth-version-after-

lost-original-of-november-1915>.  

 

Introdutor do Read Made como objeto de arte, Marcel Duchamp é um dos precursores 

da arte conceitual. A pá de neve utilizada em uma de suas obras caracteriza: 

 

a) a preservação do modernismo norte americano que ganhou status intelectual a partir 

do realismo social.    

b) a abstração do surrealismo que levantou hipóteses embasadas na psicanálise 

freudiana adaptada para objetos. 

c) a solidificação do pós-modernismo que a partir da contestação do modernismo 

criticou o estilo da arquitetura moderna. 

d) a materialização do cubismo por meio de objetos levando em consideração os 

múltiplos pontos de vista presentes em uma obra.  

e) a continuação de uma variedade de tendências críticas a partir de vanguardas 

europeias por meio da desconstrução do academicismo. 



Lição 2 

Caso de recenseamento 

O agente do recenseamento vai bater numa casa de subúrbio longínquo, aonde nunca 

chegam as notícias. 

— Não quero comprar nada.  

— Eu não vim vender, minha senhora. Estou fazendo o censo da população e lhe peço o 

favor de me ajudar. 

— Ah moço, não estou em condições de ajudar ninguém. Tomara eu que Deus me 

ajude. Com licença, sim? 

E fecha-lhe a porta. 

Ele bate de novo. 

— O senhor, outra vez?! Não lhe disse que não adianta me pedir auxílio? 

— A senhora não me entendeu bem, desculpe. Desejo que me auxilie mas é a encher 

este papel. Não vai pagar nada, não vou lhe tomar nada. Basta responder a umas 

perguntinhas. 

— Não vou responder a perguntinha nenhuma, estou muito ocupada, até logo! 

A porta é fechada de novo, de novo o agente obstinado tenta restabelecer o diálogo. 

— Sabe de uma coisa? Dê o fora depressa antes que eu chame meu marido! 

— Chame sim, minha senhora, eu me explico com ele. 

(Só Deus sabe o que irá acontecer. Mas o rapaz tem uma ideia na cabeça: é preciso 

preencher o questionário, é preciso preencher o questionário, é preciso preencher o 

questionário). 

— Que é que há? - resmunga o marido, sonolento, descalço e sem camisa, puxado pela 

mulher. 

— É esse camelô aí que não quer deixar a gente sossegada! 

— Não sou camelô, meu amigo, sou agente do censo. 

— Agente coisa nenhuma, eles inventam uma besteira qualquer, depois empurram a 

mercadoria! A gente não pode comprar mais nada este mês, Ediraldo! 

O marido faz lhe um gesto para calar-se, enquanto ele estuda o rapaz, suas intenções. O 

agente explica-lhe tudo com calma, convence-o de que não é nem camelô nem policial 

nem cobrador de impostos nem enviado de Tenório Cavalcanti. A ideia de 

recenseamento, pouco a pouco, vai se instalando naquela casa, penetrando naquele 

espírito. Não custa atender ao rapaz, que é bonzinho e respeitoso. 



E como não há despesa nem ameaça de despesa ou incômodo de qualquer ordem, 

começa a informar, obscuramente orgulhoso de ser objeto, pela primeira vez na vida, da 

curiosidade do governo. 

— O senhor tem filhos, seu Ediraldo? 

— Tenho três, sim senhor. 

— Pode me dizer a graça deles, por obséquio? Com a idade de cada um? 

— Pois não. Tenho o Jorge Independente, de 14 anos; o Miguel Urubatã, de 10; e a 

Pipoca, de 4. 

— Muito bem, me deixe tomar nota. Jorge... Urubatã... E a Pipoca, como é mesmo o 

nome dela? 

— Nós chamamos ela de Pipoca porque é doida por pipoca. 

— Se pudesse me dizer como é que ela foi registrada... 

— Isso eu não sei, não me lembro. 

E, voltando-se para a cozinha: 

— Mulher, sabes o nome da Pipoca? 

A mulher aparece confusa. 

— Assim de cabeça eu não guardei. Procura o papel na gaveta. 

Reviram a gaveta, não acham a certidão de registro civil. 

— Só perguntando à madrinha dela, que foi quem inventou o nome. Pra nós ela é 

Pipoca, tá bom? 

— Pois então fica se chamando Pipoca, decide o agente. Muito obrigado, seu Ediraldo, 

muito obrigado, minha senhora, disponham! 

 

Carlos Drummond de Andrade. Para Gostar de Ler, Crônicas, ed. Didática.  

São Paulo: Ática, 1978. Disponível em: 

 <http://www.riototal.com.br/coojornal/cronica009.htm>.  

 

 

REVENDO O TEXTO 

a) Em um primeiro momento, no início do diálogo entre a dona da casa e o agente do 

recenseamento, há um ruído de comunicação entre ambos, pois ela pensa que o agente é 

um camelô. Como é comum do gênero crônica promover críticas subliminares, 

identifique que crítica está presente nesse não reconhecimento do agente que está 

apenas a fazer o seu trabalho. 



b) Toda crônica, mesmo que crítica, traz uma atmosfera cômica à narrativa. Embora 

haja vários momentos jocosos no decorrer do texto, há um ponto que é considerado o 

clímax dos acontecimentos relatados devido à indignação que propõe causar no leitor. 

Que ponto é este e que indignação crítica ele provoca? 

c) No trecho em que o agente do recenseamento diz: "Desejo que me auxilie mas é a 

encher este papel." há uma oração subordinada e uma coordenada. Identifique quais são 

as conjunções que introduzem essas orações desmembrando o período e as escrevendo 

separadamente.  

 

O TEXTO E A TEORIA 

O texto de Carlos Drummond de Andrade se trata de uma crônica, texto breve baseado 

em fatos do cotidiano, com fundo humorístico e crítico. A crônica pode ou não conter 

diálogos. Neste caso, Drummond optou por incorporar à sua crônica a forte presença de 

diálogos, primeiro entre o agente do recenseamento com a dona da casa, que não o 

reconhece e o confunde com um camelô, relutando em atendê-lo ameaçando chamar seu 

marido. Então o agente aceita falar com o marido, achando que assim poderia preencher 

o questionário do recenseamento e cumprir seu trabalho, entretanto, ao falar com o 

marido se depara com o fato dos pais não saberem o nome de sua filha caçula de 4 anos, 

dessa forma, promovendo uma crítica quanto à carência de cidadania que há em 

subúrbios e periferias.    

 

QUESTÕES CONTEXTUALIZADAS 

1. (Enem) No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se 

basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem 

dúvida, viabiliza melhor participação social. A condição cidadã depende, seguramente, 

da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional. 

Formação de leitores e construção da cidadania, memória e presença do PROLE.  

Rio de Janeiro: FBN, 2008. 

 

Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes 

para garantir o exercício da cidadania, o autor: 

a) critica os processos de aquisição da leitura e da escrita. 

b) fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil. 

c) incentiva a participação efetiva na vida da comunidade. 



d) faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro. 

e) define instrumentos eficazes para elevar a condição social da população do Brasil. 

 

2. (Enem) São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A 

indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão 

reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos 

bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e 

pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando:  

— Quantos são aqui?  

Pergunta triste, de resto. Um homem dirá:  

— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos.  

E outro:  

— Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome 

nota dos seus nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor... (...)  

E outro:  

— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a vê. Mas ela está aqui, está, está! 

A sua saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito!  

 

Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3.  

São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 (fragmento). 

 

O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico — o recenseamento 

—, apresenta característica marcante do gênero crônica ao  

 

a) expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia 

de uma coisa por meio de outra.  

b) manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e um 

só espaço.  

c) contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens 

psicologicamente e revelando-os pouco a pouco.  

d) evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos 

práticos do cotidiano, para manter as pessoas informadas.  

e) valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que 

recebe tratamento estético. 



3. (Enem)  

Texto I 

Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia 

lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais 

estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais 

variadas, desde os nove aos dezesseis anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por 

debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, 

indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as 

luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações...  

Jorge Amado. Capitães da Areia.  

São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (fragmento). 

 

Texto II 

À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho 

ingazeiro – ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê as 

suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentavam-se com as sobras do 

mercado. 

Dalton Trevisan. 35 noites de paixão: contos escolhidos.  

Rio de Janeiro: BestBolso, 2009 (fragmento). 

 

Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem 

literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, 

 

a) a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. 

b) a ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos personagens. 

c) o detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. 

d) o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. 

e) a crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta. 

 

 

 

 

 

 



QUESÕTES ESPECÍFICAS 

4. 'Mês do Hip Hop: De las Calles para as Ruas', em São Paulo 

 

Promovido a partir de uma parceria entre as secretarias municipais de Cultura, de 

Educação, de Promoção da Igualdade Racial e o Movimento Hip Hop, o festival deve 

contar com apresentações de artistas, com freestyle, rimas, danças e sessões de bate-

papo. Oficinas sobre os quatro elementos que compõem o gênero (DJ, Mc, grafite e 

break) serão promovidas em 40 Centros Educacionais Unificados (CEUs). 

Segundo um dos idealizadores do evento, o jornalista André Luiz, a realização do Mês 

do Hip Hop tem o intuito de fortalecer o pertencimento cultural periférico pela cidade. 

“A Semana do Hip Hop já uma lei na cidade de São Paulo. O Fórum Hip Hop MSP 

dialoga com o poder público para sua efetivação. Trata-se de um patrimônio cultural da 

cidade e é preciso investir nesse bem imaterial cultural e político que é o movimento hip 

hop”, afirma André, mais conhecido como Rapper Pirata. 

 

Rede Brasil Atual. Disponível em: < http://www.redebrasilatual.com.br/entretenimento/2015/03/mes-do-

hip-hop-de-las-calles-para-as-ruas-comeca-hoje-em-sao-paulo-6252.html>.  

Acesso em: 01 out. 2015. (Fragmento) 

 

O Hip Hop é uma manifestação cultural artística tipicamente urbana, por isso o evento 

em questão tem como principais objetivos: 

a) dar ênfase às artes visuais e à defesa do caráter nacionalista. 

b) eliminar a alienação política e a preocupação com o conflito de gerações. 

c) promover espaço aos socialmente escolhidos e à combinação de linguagens. 

d) questionar a integração de diferentes classes sociais e a exaltação do progresso. 

e) engajar a valorização da natureza e o compromisso com os ideais norte-americanos. 

 

 

5. 



 

Jean-Baptiste Debret, Negros no Tronco, 1834. Litogravura, Estampa 92, Prancha 45. 

Disponível em: <http://www.ahistoria.com.br/biografia-de-jean-baptiste-debret/>. 

 

Na obra Negros no Tronco, de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), apresentada acima, o 

artista: 

 

a) exalta o movimento abolicionista promovendo uma discussão social. 

b) ironiza o império brasileiro por meio de uma sátira ao regime escravocrata. 

c) registra uma condição de equilíbrio entre os corpos desenhados e o espaço. 

d) compõe um cenário que explora a realidade utilizando-se da estética artística. 

e) impõe um novo pensamento por meio do exagero das formas na representação. 

 

 

6. Sentaram-se todos em redor da merenda, metendo a mão no cesto, à vez, sem outro 

resguardar de conveniências que não atropelar os dedos, agora o cego que é mão de 

Baltazar, cascosa como um tronco de oliveira, depois a mão eclesiástica e macia do 

padre Bartolomeu Lourenço, a mão exata de Scarlatti, enfim Blimunda, mão discreta e 

maltratada, com as unhas sujas de quem veio da horta e andou a sachar antes de apanhar 

as cerejas. 

 

(José Saramago, Memorial do Convento) 

 

No excerto, José Saramago faz uso da figura de linguagem da hipálage, em que 

elementos dispostos em uma mesma proposição não seguem uma lógica discursiva 

convencional, tanto sintática quanto semântica. Tal recurso estilístico faz com que: 

 

a) o enredo dê lugar a uma atmosfera de medo e tensão. 



b) as classes sociais dos personagens fiquem evidenciadas. 

c) os personagens adquiram um tom fantástico na narrativa. 

d) o narrador se manifeste por meio do discurso indireto livre.     

e) a fome e a gula dos personagens se sobressaia diante do leitor. 

 

7.  

 

Disponível em: < http://tiras-do-calvin.tumblr.com/image/26083469272>. 

 

De acordo com a história em quadrinhos protagonizada por Calvin e Haroldo, a postura 

de Calvin transmite: 

b) pânico quanto ao possível fim do mundo. 

a) medo de ir à escola e ter de fazer redação. 

c) frustração por saber que o mundo não vai acabar. 

d) franqueza em negligenciar a sabedoria de Haroldo. 

e) revolta com a possibilidade de haver o fim do mundo. 

 

8.  O homem que inventou tantos recursos literários e ainda hoje intriga biógrafos e 

críticos é também uma figura enigmática e encantadora. Edgar Allan Poe poderia muito 

bem ser um personagem de Edgar Allan Poe. Órfão aos 2 anos, foi criado por uma 

família cujo pai adotivo o renegou. Um dos seus poucos suspiros de felicidade foi o 

casamento com a prima Virginia, acometida na juventude pela tuberculose. Bebia muito 

e alterou poucos momentos de sucesso a muitos de profunda penúria. Morreu 

maltrapilho, sem nenhum dinheiro, e a causa de sua morte ainda é um mistério. Drogas, 

tuberculose, suicídio. 

PEROZIM, Lívia. Um convite macabro. Carta na Escola. Edição 68. Agosto de 2013.  

Disponível em: < http://www.cartanaescola.com.br/single/show/122>. 

 Acesso em: 01 out. 2015. (Fragmento) 



 

Segundo o texto, Edgar Allan Poe poderia ser personagem de Edgar Allan Poe porque: 

a) seu casamento não deu certo. 

b) bebidas e drogas não combinam. 

c) as drogas interferiram em sua carreira. 

d) sua vida é tão curiosa quanto a de seus personagens. 

e) sua carreira de escritor era baseada em dramas sociais. 

 

9. Corrida contra o tempo 

"Está acontecendo uma desgraça total e não temos tempo nem de estudar o que ocorre", 

disse à BBC Brasil Áureo Banhos, professor do departamento de biologia da Universidade 

Federal do Espírito Santo. 

Banhos coordena um time que monitora os atropelamentos no trecho de 25 km da BR-101 

que corta uma das manchas verdes mais intactas do país. É um mosaico de 500 km² (ou um 

terço da cidade de São Paulo) de unidades de conservação rasgado pela pista única da via. 

Um exemplo do alerta do professor: das 70 espécies de morcegos identificadas na região, 47 

já foram atropeladas na estrada - e uma delas era desconhecida da ciência até então. Ao todo, 

165 espécies de diferentes animais perderam a vida por ali (10 anfíbios, 21 répteis, 63 aves e 

71 mamíferos) – são 50 mortes por dia apenas nesse ramo da rodovia, ou 20 mil por ano. 

 

GUIMARÃES, Thiago. Por que o Brasil massacra 1 milhão de animais por dia em suas estradas?. G1 Globo 

Notícias. Outubro de 2015. Disponível em: < http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/10/por-que-o-brasil-

massacra-1-milhao-de-animais-por-dia-em-suas-estradas.html>. Acesso em: 01 out. 2015. (Fragmento)  

 

Ao alertar sobre o perigo de extinção dos animais que são atropelados em rodovias, o 

autor da reportagem, Thiago Guimarães, a fim de sustentar seus argumentos faz uso da 

função: 

 

a) conativa da linguagem, buscando um discurso cujo foco seja o leitor. 

b) expressiva da linguagem, uma vez que trata de um tema propenso a emoções. 

c) referencial da linguagem, trazendo elementos informativos e exemplificativos. 

d) emotiva da linguagem, dado que apresenta uma fala comovida de um professor. 

e) apelativa da linguagem, pois solicita a participação de todos na campanha 

publicitária. 



 

Lição 3 

Terras indígenas: o que é? 

Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, de propriedade da União, 

habitada por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para suas atividades 

produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 

bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições. Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que 

não se confunde com o conceito civilista de propriedade privada. 

 

O direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se como 

um direito originário e, consequentemente, o procedimento administrativo de 

demarcação de terras indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. Portanto, 

a terra indígena não é criada por ato constitutivo, e sim reconhecida a partir de 

requisitos técnicos e legais, nos termos da Constituição Federal de 1988. 

 

Ademais, por se tratar de um bem da União, a terra indígena é inalienável e 

indisponível, e os direitos sobre ela são imprescritíveis. As terras indígenas são o 

suporte do modo de vida diferenciado e insubstituível dos cerca de 300 povos indígenas 

que habitam, hoje, o Brasil. 

 

Quantas são e onde se localizam? 

 

Atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas que representam cerca de 12,2% 

do território nacional, localizadas em todos os biomas, com concentração na Amazônia 

Legal. Tal concentração é resultado do processo de reconhecimento dessas terras 

indígenas, iniciadas pela Funai, principalmente, durante a década de 1980, no âmbito da 

política de integração nacional e consolidação da fronteira econômica do Norte e 

Noroeste do País. 

 

Funai. Disponívem em: <http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-

indigenas>. Acesso em: 05 out. 2015. 

 

 



REVENDO O TEXTO 

a) A Terra Indígena (TI), uma porção de território nacional pertencente à União, passa 

por um percurso de trâmites até que se chegue ao consenso de sua legalidade, para isso, 

respaldando-se em um uso específico de posse. Dado o posto, qual a principal finalidade 

em se delimitar e preservar uma Terra Indígena? 

 

b) Desde a Constituição Federal de 1988 meios legais foram atribuídos ao processo de 

reconhecimento do direito que têm os povos indígenas a determinados espaços, em sua 

maioria, na Amazônia. Que meios são esses e em que eles são embasados?  

 

c) No primeiro parágrafo, os termos 'imprescindível à preservação', 'necessário a seu 

bem estar' e 'necessária à sua reprodução física e cultural'  são exemplos de regência 

nominal. Em um dos 3 casos, poderia se empregar ou não a crase. Identifique em que 

termo há essa possibilidade e justifique a sua escolha.  

 

 

O TEXTO E A TEORIA 

O texto sobre as terras indígenas, retirado do site da Funai, é de caráter informativo, 

pois visa elucidar sobre os procedimentos que são tomados para justificar a legalidade 

da delimitação de territórios pertencentes à União que são reservados a esses povos. O 

texto de caráter informativo procura elucidar, de forma clara, objetiva e breve, os 

principais pontos acerca do assunto. Nesse sentido, o texto expõe que as terras indígenas 

que lhes são cedidas passam por trâmites baseados na Constituição Federal de 1988, 

justificando por meios legais o direito que têm os índios sobre suas terras, para isso, 

ressaltando a importância de lhes proporcionar ambiente adequado para a manutenção e 

continuidade de sua vida e cultura. Ao final, o texto ainda aponta dados em números 

acerca da quantidade de povos indígenas beneficiados pela regularização de suas terras, 

o que busca informar também a respeito do número de povos indígenas em território 

brasileiro que tiveram seus direitos reconhecidos.     

 

 

 

 

 



QUESTÕES CONTEXTUALIZADAS 

1. (Enem)  Em muitos jornais, encontramos charges, quadrinhos, ilustrações, inspirados 

nos fatos noticiados. Veja um exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornal do Comércio, 22 ago. 1993. 

O texto que se refere a uma situação semelhante à que inspirou a charge é:  

 

a) Descansem o meu leito solitário  

Na floresta dos homens esquecida,  

À sombra de uma cruz, e escrevam nela  

– Foi poeta – sonhou – e amou na vida.  

(AZEVEDO, Álvares de. Poesias escolhidas. Rio de  

Janeiro/Brasília: José Aguilar/INL,1971)  

 

b) Essa cova em que estás  

Com palmos medida,  

é a conta menor  

que tiraste em vida.  

É de bom tamanho,  

Nem largo nem fundo,  

É a parte que te cabe  

deste latifúndio.  

(MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina e outros  

poemas em voz alta. Rio de Janeiro: Sabiá, 1967)  

 

 

 



c) Medir é a medida  

mede  

A terra, medo do homem, a lavra;  

lavra  

duro campo, muito cerco, vária várzea.  

(CHAMIE, Mário. Sábado na hora da escutas. São  

Paulo: Summums, 1978)  

 

d) Vou contar para vocês  

um caso que sucedeu  

na Paraíba do Norte  

com um homem que se chamava  

Pedro João Boa-Morte,  

lavrador de Chapadinha:  

talvez tenha morte boa  

porque vida ele não tinha.  

(GULLAR, Ferreira. Toda poesia. Rio de Janeiro:  

Civilização Brasileira, 1983)  

 

e) Trago-te flores, – restos arrancados  

Da terra que nos viu passar  

E ora mortos nos deixa e separados.  

(ASSIS, Machado de. Obra completa. Rio de  

Janeiro: Nova Aguillar, 1986)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. (Enem) Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era povoado de índios. 

Importaram, depois, da África, grande número de escravos. O Português, o Índio e o 

Negro constituem, durante o período colonial, as três bases da população brasileira. Mas 

no que se refere à cultura, a contribuição do Português foi de longe a mais notada. 

Durante muito tempo o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de 

comunicação. Era o tupi que utilizavam os bandeirantes nas suas expedições. Em 1694, 

dizia o Padre Antônio Vieira que “as famílias dos portugueses e índios em São Paulo 

estão tão ligadas hoje umas com as outras, que as mulheres e os filhos se criam mística 

e domesticamente, e a língua que nas ditas famílias se fala é a dos Índios, e a portuguesa 

a vão os meninos aprender à escola.” 

TEYSSIER, P. História da língua portuguesa. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1984 (adaptado). 

 

A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. O texto 

mostra que, no período colonial brasileiro, o Português, o Índio e o Negro formaram a 

base da população e que o patrimônio linguístico brasileiro é resultado da 

a) contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros. 

b) diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos indígenas. 

c) importância do Padre Antônio Vieira para a literatura de língua portuguesa. 

d) origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas tupi. 

e) interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi. 

 

3. (Enem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índio Tapuia, de Albert Eckhout (1610-1666). 



 

A feição deles é serem pardos, maneira d’avermelhados, de bons rostos e bons narizes, 

bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir, 

nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em 

mostrar o rosto. 

CAMINHA, P. V. A carta. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>.   

 

Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho do texto de Caminha, 

conclui-se que 

a) ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e 

melancolia, do movimento romântico das artes plásticas. 

b) o artista, na pintura, foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao 

passo que o texto é apenas fantasioso. 

c) a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante 

das terras que sofreriam processo colonizador. 

d) o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura 

indígena. 

e) há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio 

representado é objeto da catequização jesuítica. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

4.  

PALAVRA DE DEOS 

EMPENHADA, E DESEMPENHADA: 

EMPENHADA 

NO SERMAM DAS EXEQVIAS DA 

Rainha N. S. Dona Maria Francifca 

Ifabel de Saboya; 

DESEMPENHADA 

NO SERMAM DE ACÇAM DE GRAÇAS 

Pelo nafsimento do príncipe D. João Primogênito De S.S. 

 



Padre Antônio Vieira. Palavra de Deos empenhada, e desempenhada [...] (Volume 13). Lisboa: Officina 

de Miguel Deslandes, 1690. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/019525-

13#page/1/mode/1up>.  Acesso em 05 out. 2015. 

 

No texto de Vieira, nota-se que as regras que norteiam a ortografia são outras: presença 

do 'y'; sequência 'am' em vez de 'ão'; magestade com 'g' em vez de 'j'; 'Deos' em vez de 

'Deus'. Essas características configuram uma variante: 

 

a) histórica, pois são palavras e construções típicas de uma época específica. 

b) situacional, pois são palavras inseridas em contextos formais dentro da igreja. 

c) sintática, pois são palavras que têm sua função modificada dentro do período.   

d) geográfica, pois são palavras que se alteram de acordo com o espaço e região. 

e) social, pois são palavras que são escritas conforme a classe social de seu autor. 

 

 

5. Entender a cidadania a partir da redução do ser humano às suas relações sociais e 

políticas não é coerente com a multidimensionalidade que nos caracteriza e com a 

complexidade das relações que cada um e todas as pessoas estabelecem com o mundo à 

sua volta. Deve-se buscar compreender a cidadania também sob outras perspectivas, por 

exemplo, considerando a importância que o desenvolvimento de condições físicas, 

psíquicas, cognitivas, ideológicas, científicas e culturais exerce na conquista de uma 

vida digna e saudável para todas as pessoas. 

 

Etica e Cidadania. Construindo valores na escola e na sociedade. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/liv_etic_cidad.pdf>. Acesso em: 05 out. 2015.  

 

O texto pretende que o leitor se convença de que para compreender a cidadania é 

necessário: 

 

a) elevar as perspectivas ao âmbito das relações sociais. 

b) reduzir as perspectivas a relações físicas e cognitivas. 

c) subjulgar as relações sociais que não são convenientes. 

d) ampliar as perspectivas não se limitando às relações sociais. 

e) comparar as diferentes perspectivas promovendo a interação social. 



6. Alunos fecham parte da Av. Paulista em protesto contra reforma no ensino 

Estudantes de escolas estaduais realizavam uma manifestação na Avenida Paulista, na 

região central de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (9). Os alunos protestam contra a 

reforma na rede paulista de ensino proposta pelo governo. A Polícia Militar disse que uma 

pessoa foi detida e encaminhada para o 78º DP, nos Jardins. A corporação não informou o 

motivo da detenção. 

O grupo chegou a fechar o sentido Paraíso da via, segundo a CET. Eles se reuniam na 

altura do Museu de Arte de São Paulo (Masp). Mais cedo, os estudantes estavam 

concentrados no sentido Consolação. 

 

G1. São Paulo. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/10/estudantes-bloqueiam-faixas-

da-av-paulista-em-protesto-contra-reforma.html>. Acesso em: 09 out. 2015. 

 

A notícia é um gênero jornalístico. No texto, o que caracteriza a linguagem desse gênero é 

o uso de: 

a) palavras de origem erudita. 

b) termos técnicos e científicos. 

c) variantes linguísticas paulistas. 

d) expressões linguísticas populares. 

e) formas da norma-padrão da língua. 

 

 

7. Nº de cidades do Brasil que oferecem Wi-Fi chega a 26%, diz IBGE 

Das 5.570 prefeituras brasileiras, 1.457 forneciam o serviço por meio de redes públicas em 

2014 − isto é, o levantamento não inclui as empresas particulares que vendem 

assinaturas. Apesar do salto em relação a 2012, ano da última pesquisa, as cidades que 

provêm esse tipo de acesso ainda somam 26,2% do total. 

 

G1. Tecnologia e games. Disponível em: < http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/n-de-cidades-do-

brasil-que-oferecem-wi-fi-chega-26-diz-ibge.html>. Acesso em: 09 out. 2015.  

 

Constitui o exemplo mais expressivo desse novo conjunto de serviços a: 

a) internet. 

b) fibra ótica. 



c) TV digital. 

d) telefonia móvel. 

e) portabilidade telefônica. 

 

 

8. Aquilo que parecia indesejável, que era o excesso de caracteres das escritas 

ideográficas, como o chinês, ficou superado pela expansão enorme da capacidade de 

armazenamento da memória dos computadores. Nesse momento, o alfabeto ficou muito 

lento, difícil e indesejável, porque os caracteres ideográficos necessitam apenas um 

aperto do mouse, ao passo que escrever uma palavra necessita uma série de movimentos 

tendo, ainda, o risco de se cometer algum erro de grafia e estragar o comando. Clicar 

sobre um mouse, além de rápido é muito mais seguro. Os fatos acima nos levam a 

algumas ponderações importantes sobre a situação da escrita no futuro. Há três aspectos 

a serem considerados: 1) os sistemas de escrita, 2) os materiais de escrita e 3) a 

atividade de ler e de escrever no contexto cultural em que tais atividades se inscrevem. 

 

CAGLIARI, Luiz Carlos. A escrita no século xxi (ou talvez além disso). Unicamp.  

Disponível em: < http://www.unicamp.br/iel/memoria/projetos/ensaios/ensaio28.html>.  

Acesso em 09 out. 2015. 

 

No que diz respeito às consequências que a informática trouxe à escrita, escrever uma 

palavra a mão significa: 

 

a) estar atento aos movimentos para evitar erros ao escrever. 

b) ignorar a delicadeza dos traços da escrita pictórica chinesa.  

c) decodificar os códigos dos atuais sistemas de comunicação. 

d) interpretar como é a forma de armazenamento dos computadores. 

e) promover uma escrita que preserva a forma antiga de comunicação. 

 

9. Batata frita tem gordura. Pizza tem gordura. Queijos têm gordura. Molho branco tem 

gordura. Maionese tem gordura. Carne vermelha tem gordura. Chocolate tem gordura. E 

agora????!!!!! 



Vivemos uma LIPOFOBIA. Lipo significa gordura. Fobia, significa medo. Os médicos 

aconselham evitá-la, a mídia divulga. Os educadores físicos orientam, as pessoas se 

desesperam. É muito difícil comer alguma coisa sem gordura!!! 

 

KACHANI, Adriana. Uol. Saiba lidar com a lipofobia: o medo de alimentos gordurosos.  

Disponível em: < http://www2.uol.com.br/vyaestelar/lipofobia.htm>.  

Acesso em: 09 out. 2015. 

 

O texto apresenta um discurso que chama a atenção do leitor para o comportamento 

quanto a alimentos gordurosos, procurando alertar a respeito: 

 

a) da democratização do padrão de beleza, conscientizando sobre o exagero estético 

desnecessário. 

b) do aumento da longevidade, diretamente ligado ao consumo demasiado de produtos 

ricos em gordura. 

c) da culpabilização individual, associando o consumo de alimentos gordurosos à 

fraqueza de caráter.  

d) da ampliação dos tratamentos médicos alternativos, reduzindo a ingestão de 

alimentos gordurosos.  

e) do controle do consumo, relacionando-o à compra de alimentos em que a gordura 

poderia ser descartada. 



PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 

construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo na 

modalidade da escrita formal da língua portuguesa sobre o tema "O direito à educação 

na era da informática", apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 

fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

 

TEXTO 1 

Com o passar dos anos, uma série de recursos foram utilizados para a transmissão do 

conhecimento entre os membros das sociedades. Desde a época da transmissão oral do 

conhecimento, passando pela tecnologia da impressão (a partir da invenção da imprensa 

por Gutemberg) e dos livros didáticos (ideia de Comenius) até chegar à Cibercultura, o 

homem procura uma maneira de transmitir o conhecimento de sua época da forma mais 

eficiente possível. 

No nosso atual estágio de desenvolvimento científico e tecnológico, o computador é 

usado para passar a informação ao aluno assumindo, assim, o papel de máquina de 

ensinar, e a abordagem pedagógica é o que se conhece, tecnicamente, por instrução 

auxiliada por computador (CAI, na sigla em Inglês). 

PAULA, Ricardo Normando Ferreira de. Informática Educativa. Infoescola. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/educacao/informatica-educativa/>. Acesso em 09 out. 2015. 

 

TEXTO 2 

 

Imagem disponível em: <http://www.glogster.com/gracielasoares/informatica-na-educacao-/g-

6kif900pspu7ht5ff83jemq>. Acesso em 09 out. 2015. 

 



TEXTO 3 

O raio X das escolas do país 

Mais da metade das escolas sem esgoto encanado. Quase um terço sem rede de água. 

Um quarto sem coleta de lixo. É esse o retrato traçado pelo Censo Escolar 2014. Os 

números revelam que boa parte das instituições de ensino ainda não conta com o básico. 

Mas mostram também que alguns indicadores, como a oferta de internet, têm melhorado 

ano a ano. 

De 2010 a 2014, o percentual de escolas com rede de esgoto passou de 42% para 47% 

apenas. Já o percentual de escolas com internet foi de 47% para 61% no mesmo 

período. 

Os dados, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), foram tabulados a pedido do G1 pela Fundação Lemann e pela Meritt, 

responsáveis pelo portal QEdu. 

 

 

 

Thiago Alves, pesquisador da Universidade Federal do Paraná, diz que um dos 

principais problemas está na má gestão dos recursos. “A parte de infraestrutura custa 

10% do orçamento de educação, mas mesmo assim há dificuldade financeira para 

custear e fazer obras. Eu já vi casos de uma escola que foi construída e o prédio foi 

entregue com o mictório pregado na parede, mas sem cano. O aparelho de datashow 

estava lá também, mas sem fiação. Isso está muito presente nas secretarias, que têm 

dificuldade de planejar, contratar e acompanhar as obras.” 



Existem hoje no país 189.818 escolas de ensino básico – 150.033 públicas e 39.785 

particulares. 

MORENO, Ana Caroline; REIS, Thiago. G1. Educação. Disponível em: 

<http://especiais.g1.globo.com/educacao/2015/censo-escolar-2014/o-raio-x-das-escolas-do-pais.html>. 

Acesso em 09 out. 2015. 

 

TEXTO 4 

Acesso à internet chega a 49,4% da população brasileira 

O acesso à internet em domicílios chegou a 85,6 milhões de brasileiros, o equivalente 

a 49,4% da população, segundo indica pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta 

(29). Os dados são referentes a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2013. A pesquisa considerou o acesso de pessoas acima de 10 anos de 

idade que utilizaram a internet pelo menos uma vez em um período de 90 dias 

anteriores à realização das entrevistas.  

Esta foi a primeira vez que a pesquisa do IBGE contabilizou o acesso à internet por 

outros aparelhos que não fosse computadores e notebooks. Em 2011, ano do último 

levantamento, registrou-se que 46,5% da população se conectava à rede pelos 

tradicionais microcomputadores; enquanto o levantamento divulgado hoje aponta 

uma queda para 45,3%. A pesquisa mostra ainda que 4,1% das pessoas se conectaram 

à internet apenas por meio de outros dispositivos, como celular, tablet ou a televisão.   

Os dados apontam que 32,4% dos usuários da internet, o equivalente a 27,8 milhões 

de brasileiros, são estudantes. Destes, 28 milhões estavam na rede pública de ensino 

ao participarem da pesquisa, enquanto 8,7 milhões estudavam na rede privada em 

2013. 

Em relação a classes sociais, o estudo mostra que a utilização da internet está ligada 

à renda familiar per capita. Parte da população com menor renda familiar, até um 

quarto do salário mínimo por pessoa, tem apenas 23,9% de conexão doméstica à 

internet. Enquanto isso, as famílias com a maior renda familiar, acima de 10 salários 

mínimos, têm 89,9% de acesso à internet.  

EBC. Tecnologia. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/04/acesso-internet-chega-

494-da-populacao-brasileira>. Acesso em 09 out. 2015. 

 

Instruções 

• O rascunho deve ser feito à parte, em espaço apropriado. 



• O texto definitivo deve ser escrito à tinta em até 30 linhas. 

• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número 

de linhas copiadas desconsiderados para efeito da correção. 

 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada "insuficiente". 

• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 

• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos. 

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.  



GABARITO 

Lição 1 

REVENDO O TEXTO 

a) O primeiro alvo de um drone, Qaed Salim Sinan al-Harethi, era ex-membro do grupo 

terrorista al-Qaeda e era também o principal suspeito pelo ataque feito em 2000 ao 

porta-aviões dos Estados Unidos USS Cole, vitimando 17 marinheiros. 

b) O autor alega que a distância entre alvo e agressor não é algo novo, pois ela já existia, 

e para exemplificar, elenca elementos como a catapulta, a artilharia e os mísseis 

balísticos intercontinentais. 

c) O trecho em que a partícula apassivadora '-se' aparece empregada é '...os aviões não 

tripulados consolidaram-se como uma importante ferramenta na “guerra ao terror” 

deflagrada em 2001...'. Passando a oração para a voz passiva analítica tem-se: '...os 

aviões não tripulados foram consolidados como uma importante ferramenta na “guerra 

ao terror” deflagrada em 2001...'. 

 

QUESTÕES CONTEXTUALIZADAS 

1. E.  

Ambos os textos têm em comum a referência que fazem às vítimas de guerras, 

expressando a respeito dessas vítimas de diferentes formas. Gabriel Bonis fala de 

pilotos de caças e civis que teriam suas vidas preservadas se drones forem utilizados em 

ataques, e Vinicius mostra em seus versos as vítimas da bomba de Hiroshima. 

 

2. E.  

O único conectivo que mantém o mesmo sentido presente na conclusão do último 

período do texto de Gabriel Bonis é 'além do mais', cujo valor semântico realça e dá 

força à argumentação do autor. 

 

3. E.  

O autor elenca uma série de possíveis consequências positivas no decorrer do texto a 

fim de embasar e sustentar seus argumentos sobre o uso do drone como arma bélica, 

uma vez que essa tecnologia faria com que civis não viessem a se tornar vítimas de 

guerras. 

 

 



QUESTÕES ESPECÍFICAS 

4. C.  

O texto é predominantemente dissertativo porque se detém em definir por meio de 

raciocínio lógico a respeito da existência da virtude e do saber, servindo assim como 

uma digressão à enunciação do narrador. 

 

5. D.  

O infográfico deixa claro que a escrita ficou mais rápida ao colocar o aplicativo 

WhatsApp por último na linha do tempo, cujas informações que lhe são atribuídas 

dizem respeito à instantaneidade na troca de mensagens. 

 

6. D.  

O eu lírico por meio da sinestesia, descreve em seus versos sensações de quanto à sua 

amada, admirando também as suas características físicas, como cabelos, olhos, lábios, 

seio e colo. 

 

7. C.  

Por se tratar de um poema épico, "I-Juca Pirama" retoma os mesmos conceitos de herói 

coletivo como nas epopeias, assim como o era Vasco da Gama em "Os Lusíadas". 

 

8. E.  

O obra Antecipação de um braço quebrado em que vemos uma pá de neve caracteriza a 

continuação da desconstrução acadêmica iniciada no período das vanguardas europeias 

e que se acentuou com o Dadaísmo. O Read Made, uso objetos industriais ou 

cotidianos, neste caso o uso de uma pá de neve em exposição desconstrói padrões 

acadêmicos anteriores. 

 

Lição 2 

REVENDO O TEXTO 

 

a) A crítica subliminar por trás do não reconhecimento da profissão do agente está na 

condição cidadã da dona de casa, que ao ignorar o fato de que exista um órgão 

governamental de recenseamento promove uma analogia a um problema social maior: o 

da falta de atenção devida que as políticas públicas deveriam dar à população que vive 



em subúrbios e periferias, uma vez que a dona de casa não reconhece o agente porque se 

subentende que ela também é carente de uma educação básica, assim como de 

instruções sobre cidadania.    

b) O clímax dos acontecimentos ocorre quando o marido da dona da casa aceita 

responder às questões do agente do recenseamento, e ao falar os nomes de seus três 

filhos,  esquece o nome de registro de sua filha caçula, fornecendo-lhe apenas o apelido 

da criança: Pipoca. O tom crítico se dá devido ao fato da família ser tão carente de suas 

noções de cidadania que sequer sabem o nome de registro de sua filha. 

 

c) As conjunções que introduzem as orações são 'que' e 'mas'. A conjunção 'que' 

introduz a oração subordinada 'que me auxilie' e a conjunção 'mas' introduz a oração 

coordenada 'mas é a encher este papel'. 

 

QUESTÕES CONTEXTUALIZADAS 

1. D.  

De acordo com o autor, leitura e escrita (ainda que viabilizem a participação social) são 

insuficientes para garantir a condição cidadã. Faz-se necessária, para o exercício da 

cidadania, a ruptura com o ciclo de pobreza que aflige grande parte da população 

brasileira. A análise global do texto permite verificar uma avaliação crítica sobre a 

condição cidadã no Brasil. 

 

2. E.  

A crônica é um estilo literário que apresenta fatos do cotidiano com linguagem literária. 

No texto, há fatos fictícios ligados a verídicos, ou seja, o recenseamento que o governo 

fez está representado através de personagens criados pelo autor para enfatizar a 

problemática de tal acontecimento. 

 

3. D.  

Os textos retratam os espaços onde vivem personagens marginalizados. Esses locais são 

índices da exclusão social, seja no livro de Jorge Amado, com os meninos abandonados, 

seja no fragmento de Dalton Trevisan, com os bêbados. 

 

QUESÕTES ESPECÍFICAS 

4. C.  



O texto aborda o evento da semana do hip hop, cujo intento é o de fortalecer o 

pertencimento cultural periférico pela cidade, dessa forma promovendo espaço aos 

socialmente excluídos e à combinação de linguagens, uma vez que no evento haverá, 

inclusive, oficinas acerca dos diferentes elementos que compõem o gênero artístico. 

 

5. D.  

Jean-Baptiste Debret compõe em sua obra um cenário que explora a realidade dos 

escravos, para isso, utilizando de elementos da estética artística para a composição do 

desenho sob a técnica da Litogravura.  

 

 

6. B.  

Por meio de um discurso que não obedece às lógicas sintática e semântica, José 

Saramago busca pela adjetivação metonímica das mãos dos personagens atribuindo-lhes 

valores que lhes determinem a que classe social cada um pertence. Dessa forma, a 

hipálage, como recurso estilístico, enfatiza a disparidade social entre os personagens 

descritos. 

 

7. C.  

No último quadro da tira, fica clara a frustração de Calvin em saber que o mundo não 

vai acabar e, por isso, tem de fazer o dever da escola que é uma redação, o que dá o 

humor irônico à tira. 

 

8. D.  

Logo no início do texto, há a afirmação de que Poe era uma figura enigmática, e em 

seguida a justificativa de que por isso ele poderia ser ele mesmo um de seus 

personagens, uma vez que sua vida foi marcada por essas passagens enigmáticas, 

portanto curiosas. 

 

9. C.  

Trata-se de um texto que faz uso da função referencial da linguagem, cujos elementos 

informativos e exemplificativos vêm do alerta dado pelo professor Áureo Banhos mais 

os dados já coletados acerca dos animais que configuram o quadro de vitimas da 

negligência quanto à sua segurança nas estradas. 



 

Lição 3 

REVENDO O TEXTO 

a) A principal finalidade em se delimitar e preservar uma Terra Indígena é cuidar da 

preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar do povo indígena, 

tornando o ambiente propício à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 

costumes e tradições, dessa forma, preservando também as suas atividades produtivas. 

b) Os povos indígenas são reconhecidos como povos a terem um direito originário sobre 

as suas terras, portanto, a demarcação das terras indígenas é de natureza meramente 

declaratória, não sendo criada por ato constitutivo, mas reconhecida a partir de 

requisitos técnicos e legais conforme a Constituição Federal de 1988. 

c)  O termo em que o emprego da crase é facultativo é em 'necessária à sua reprodução 

física e cultural', pois antes de pronome possessivo feminino a presença de artigo é 

facultativa, portanto, pode-se empregar somente a preposição 'a' conforme a regência do 

termo, ou seja, o enunciado também poderia ser escrito assim:  'necessária a sua 

reprodução física e cultural'. 

 

QUESTÕES CONTEXTUALIZADAS 

 

1. B.  

A ilustração do enunciado representa de forma crítica a violência que envolve a 

demarcação das terras indígenas, assim como o poema “Morte e Vida Severina” 

também faz menção a essa mesma questão das disputa de terras.  O objetivo da 

demarcação das terras indígenas é garantir o direito de terra ao índio. 

 

2. E.  

Segundo o texto citado na questão, o patrimônio linguístico brasileiro é resultado da 

interação da língua portuguesa e da língua tupi, como aponta a opção E. Pode-se 

verificar no texto o trecho em que Padre Antônio Vieira afirma que, na época, a língua 

usada no dia a dia e em casa era o tupi, enquanto a língua portuguesa era ensinada na 

escola. Tal fato revela compreensão e interação pacífica entre as mesmas. 

 

3. C.  



Conforme o que diz a alternativa C, ambos os textos verbal e não verbal – a pintura de 

Eckhout e o texto de Pero Vaz de Caminha – tratam do índio, povo nativo encontrado 

na América, o qual seria colonizado e explorado pelos povos europeus. A pintura parece 

ilustrar exatamente o que diz Caminha, apresentando o índio completamente despido, 

em posição de extrema naturalidade, com seus instrumentos típicos. 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

4. A.  

Trata-se de uma variante histórica, pois o texto do Padre Antônio Vieira há marcas 

linguísticas específicas de sua época, século XVII, em que a ortografia utilizada era 

diferente da atual tal como a conhecemos hoje. 

 

5. D.  

O texto inicia dizendo que para entender a cidadania não basta reduzir o ser humano às 

suas relações sociais e políticas, mas deve-se também considerar a importância que o 

desenvolvimento de condições físicas, psíquicas, cognitivas, ideológicas, científicas e 

culturais tem na cidadania, portanto, ampliando as perspectivas. 

 

6. E.  

O texto se caracteriza como gênero jornalístico porque faz uso da norma-padrão da língua. 

 

7. A.  

O serviço de Wi-Fi oferecido, tanto pelo governo, quanto por empresas privadas, é um 

exemplo de serviço de internet, portanto, a alternativa correta é A.  

 

8. A.  

O texto aborda a facilidade que a informática trouxe ao ato de escrever, então caracteres 

que antes precisavam de especial atenção para serem confeccionados, hoje basta um 

clique do mouse para que sejam feitos, ou seja, escrever uma palavra necessita uma 

série de movimentos tendo, ainda, o risco de se cometer algum erro de grafia. 

 

9. C.  

O texto aborda a questão da lipofobia, o medo de gordura, ou seja, medo de ingerir 

alimentos gordurosos, o que é gerado devido a uma culpabilização individual. Essa 



culpabilização se faz mais evidente por meio das frases interrogativo-exclamativas 

empregadas pela autora. 


