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[Na Idade Média] A arte das catedrais significa acima de
tudo, na Europa, o despertar das cidades. Muitos dos 
vitrais são oferecidos pelas associações de trabalhadores,
que pretendiam assim consagrar ostensivamente as 
primícias de sua jovem prosperidade. Esses doadores não
eram camponeses, mas pessoas de ofício. Homens 
que, na cidade, nos bairros em constante expansão,
trabalhavam a lã, o couro e os metais, que vendiam belos 
tecidos, bem como joias, e corriam de feira em feira, em
caravana. Esses artesãos, esses negociantes quiseram 
que na igreja matriz de sua cidade, nos vãos, transfigura -
dos pela luz de Deus, se representassem os gestos e as
ferramentas do seu mister. Que seu ofício e sua função
produtiva fossem assim celebrados nesse monumento que
a todos reunia por ocasião das grandes festas, suficien -
temente vasto para acolher a população inteira da cidade.
Os burgueses, com efeito, não entravam na catedral
apenas para rezar. Era ali que se reuniam suas confrarias
e toda a comuna para suas assembleias civis. A catedral
era a casa do povo. Do povo citadino. 

(Georges Duby. A Europa na Idade Média, 1988.) 

Identifique o momento da Idade Média em que ocorre o
“despertar das cidades”, mencionado no texto, e aponte 
três características do papel exercido pelas catedrais na
vida cotidiana dos moradores das cidades . 

Resolução
Momento histórico: Renascimento Comercial e
Urbano da Baixa Idade Média (séculos XI-XV).
Características do papel exercido pelas catedrais na
vida dos moradores das cidades: local em que os fiéis
poderiam dirigir suas orações diretamente à Deus ou
aos santos; celebração de comemorações da religião
católica, na presença da comunidade urbana; e
realização de reuniões das confrarias (versões das
corporações de ofício dedicadas a um santo padroeiro).
Obs.: Das três atribuições citadas, somente a primeira
pode ser considerada como fazendo parte da “vida
cotidiana” (isto é, diária) do “povo citadino”.
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Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.  

Deus quis que a terra fosse toda uma, 

Que o mar unisse, já não separasse.

Sagrou-te, foste desvendando a spuma, 

E a orla branca foi de ilha em continente, 

Clareou, correndo, até ao fim do mundo, 

E viu-se a terra inteira, de repente. 

Surgir, redonda, do azul profundo. 

Quem te sagrou criou-te português. 

Do mar e nós em ti nos deu sinal. 
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez. 
Senhor, falta cumprir-se Portugal! 

(Fernando Pessoa “O Infante”, Mensagem. Obra poética, 1960.) 

Identifique quatro caractarísticas que, segundo o texto,
marcaram a expansão marítima portuguesa dos séculos 
XV e XVI. Exempifique com os versos do próprio poema. 

Resolução
– Alusão à Expansão Marítimo-Comercial Europeia

dos séculos XV e XVI:“Deus quis (...) que o mar
unisse, já não separasse”.

– Alusão às dúvidas sobre a esfericidade terrestre,
comprovada pelas Grandes Navegações: “E viu-se a
terra inteira, de repente, surgir, redonda, do azul
profundo”.

– Alusão à primazia de Portugal nos Grandes Desco -
brimentos: “Quem te sagrou criou-te português”

– Alusão ao desmoronamento do império ultramarino
português no Oriente (Índias), principalmente em
favor dos holandeses: “Cumpriu-se o Mar, e o
Império se desfez”.

– Alusão à crença sebastianista no restabelecimento do
perdido poderio português: “Senhor, falta cumprir-
se Portugal”.
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Tanto a seções, como as máquinas, têm as necessárias

separações. Trabalhando esta fábrica somente com fios
tintos e produzindo artigos sujeitos à variação da moda,
possui desenvolvida seção de preparo e tinturaria 
com todos os melhoramentos e condições de higiene
desejadas. Somente na seção de aproveitamento de
resíduos se nota absoluta falta de asseio, As máquinas
dessa seção são todas de manejo perigoso, ocasionando 
frequentemente pequenos desastres. 

O dia é de dez horas e um quarto. Damos abaixo um
quadro do pessoal desta fábrica, classificando os ope-
rários segundo as idades e nacionalidades: 

(“Condições do trabalho na indústria têxtil no estado de São Paulo”,
Boletim do Departamento Estadual do Trabalho, 1912, In: Paulo

Sérgio Pinheiro e Michael Hall (orgs.). A classe operária no Brasil,
vol.2. 1981. Adaptado.)

Justifique a afirmação “Tanto as seções, corno as
máquinas, têm as necessárias separações.”, considerando
a lógica de organização fabril. Utilize os dados do texto
e da tabela para indicar três características das condições 
de trabalho e do grupo de trabalhadores dessa fábrica. 

naciona -
lidades

adultos
menores

total
homens

mulheres

de mais 
de 22
anos

de 16 a
22 anos

homens mulheres

brasileira 74 63 60 4 41 242

italiana 234 223 225 22 243 947

espanhola 17 16 8 ––– –– 41

síria 9 12 4 6 21 52

japonesa –– 11 –– –– –– 11

alemã 4 4 2 –– –– 10

francesa 1 –– –– –– –– 1

inglesa 1 –– –– –– –– 1

total 340 329 299 32 305 1305
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Resolução
“Tanto as seções, como as máquinas, têm as necessárias
separações”: Referência à distribuição do trabalho
fabril de acordo com os diversos grupos de empregados
(homens adultos, mulheres adultas, menores,
brasileiros e imigrantes).
Características das condições de trabalho: longa
jornada de trabalho, falta de asseio em certas seções e
periculosidade do manejo de máquinas e
equipamentos.
Características do grupo de trabalhadores: homens e
mulheres adultos, menores e brasileiros e estrangeiros.
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A imagem 1 deriva de uma campanha governamental e a
imagem 2 é uma charge, ambas referentes ao Brasil dos
anos 1970. É correto dizer que cada uma delas trata o
lema “Brasil: ame-o ou dexe-o” de forma diferente?
Justifique sua resposta, associando as imagens ao regime
político brasileiro do período.

Resolução
Sim, pois a primeira ilustração mostra a propaganda
governamental e a segunda constitui uma sátira a essa
postura. Ambas se referem ao auge do regime militar
brasileiro, representado grosso modo pelo governo
Médici (1969-74), responsável por uma intensa
campanha ufanista embasada nos êxitos – reais ou
fictícios – do “Milagre Brasileiro”. Essa campanha,
organizada pela Aerp – Assessoria Especial de
Relações Públicas e pelo CNP – Conselho Nacional de
Propagan da, associava o governo militar ao País e à
própria ideia de pátria, identificando como falta de
patriotismo (e portanto uma “traição”) a oposição ao
regime instaurado em 1964 e reforçado pelo Ato
Institucional número 5. “Brasil, ame-o ou deixe-o” foi
um dos slogans veiculados pelo governo contra os
chamados “subversivos” e transformado pelo
cartunista Ziraldo em uma referência aos exilados e
banidos pela violência do regime militar.
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O Acre está praticamente isolado do restante do País. Um
trecho da BR-364, ligação entre o Acre e Rondônia, foi
interditado por causa da chuva. A água tomou conta de
toda a região e a estrada ficou embaixo d’água. O nível do
rio Madeira, que corta os dois estados, está quase 18
metros acima do normal. É a pior cheia em 100 anos.
Empresas de ônibus cancelaram as viagens e há risco de
desabastecimento de combustível. O governo do Acre
estuda a possibilidade de trazer o combustível do Peru.
Mais de 2000 famílias estão desabrigadas em Rio Branco
e Porto Velho.

(http://noticiais.r7.com. 20.02.2014. Adaptado.)

Defina uma característica do regime fluvial e outra do
relevo da região amazônica e correlacione essas caracte -
rísticas com as situações de enchente e o isolamento
territorial ocorridos no estado do Acre no início de 2014.

Resolução
A região onde se encontra o estado do Acre apresenta
um regime pluvial austral, caracterizada por chuvas
concentradas no verão do Hemisfério Sul (principal -
mente entre novembro e março) e secas de inverno.
No início de 2014, relatórios meteorológicos previam
um maior volume de chuvas, o que de fato se
confirmou. O Rio Madeira e seus afluentes receberam
um volume muito maior de águas. A isso, associou-se
o fato de que, do ponto de vista geomorfológico, o Acre
se encontra numa região de depressões (a Depressão
da Amazônia Ocidental), na pré-cordilheira dos
Andes, onde o relevo em direção à calha do Rio
Amazonas apresenta baixa inclinação, o que dificultou
profundamente o escoamento das águas. Como
consequência, as cheias do Rio Madeira
extravasaram, inundando vastas extensões, incluindo
aquela atravessada pela rodovia Marechal Rondon,
BR-364, um dos poucos caminhos que integram o Acre
à porção sul do País.
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A realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil
pode ser entendida como um evento que articulou duas
escalas fundamentais do espaço geográfico: a global e a
local. Aponte dois fatores que justificam o entendimento
da Copa do Mundo de Futebol como um evento represen -
tativo da globalização e dois aspectos, um positivo e outro
negativo, que evidenciem as consequências desse evento
nas cidades-sedes dos jogos no Brasil.

Resolução
A Copa do Mundo de Futebol é um evento represen -
tativo da globalização porque envolvem interesses
comer ciais, financeiros e políticos internacionais.
Comerciais, pois foi grande o empenho de empresas
multinacionais em participar do evento, seja forne -
cendo material esportivo, anunciando produtos,
patro cinando equipes, promovendo transações
relativas à transmissão do evento ou à transferência
de jogadores entre equipes distintas; financeiros
porque houve obras relativas à operacionalidade do
evento (cons trução de estádios, aeroportos, ampliação
da rede ho te leira etc.); e políticos, com a disseminação
do conceito de integração ou confraternização entre
povos, ou ainda com a ideia de que o esporte, a coope -
ração, a união superam as divergências político-eco -
nômicas.
Pode-se aludir ao aspecto global do evento Copa do
Mundo de Futebol, considerando-se o alcance, a
abrangência das transmissões do evento e sua
simultaneidade, a integração da infraestrutura que
esta exige.
Ainda, pode-se atribuir um aspecto global à Copa do
Mundo de Futebol com a aproximação, muitas vezes
meramente formal, entre interesses políticos diver -
gentes ou costumeiramente distantes, feita por repre -
sen tantes políticos e personalidades do mundo
artístico e esportivo.
Entre as consequências da realização da Copa do
Mundo de Futebol para as cidades-sedes dos jogos,
pode-se citar: o aquecimento da economia – especial -
mente do comércio e das atividades turísticas; o
aumento da visibilidade de cidades que não costumam
ser os principais destinos dos turistas estrangeiros; a
disseminação de aspectos relativos à cultura do país, e
ainda a demonstração que o país é capaz de realizar
eventos desta envergadura, projetando-o no cenário
internacional.
Como aspectos negativos, evidenciam-se os problemas
relacionados com a especulação imobiliária, a inobser -
vância das leis, o colapso dos sistemas de transportes,
de coleta de lixo, e de comunicações, a violência e a
desinformação aos turistas.
Poder-se-iam citar as alterações no cotidiano dessas
cidades e em alguns casos nas demais cidades do País,
com a Lei geral da Copa, que envolveu mudanças no
calendário escolar, nos sistemas de circulação, nas leis
relativas ao comércio em estádios, entre outros.
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O tratado de adesão da Crimeia foi assinado no Kremlin
dois dias após o povo da Crimeia aprovar em um
referendo a separação da Ucrânia e a reunificacão com a
Rússia. O referendo foi condenado por Kiev, pela União
Europeia e pelos Estados Unidos, que o consideraram
ilegítimo. Antes do anúncio do acordo, Putin fez um
discurso ao Parlamento afirmando que o referendo foi
feito de acordo com os procedimentos democráticos e
com a lei internacional, e que a Crimeia “sempre foi e
sempre será parte da Rússia”.

(http://g1.globo.com)

No início de 2014, a incorporação da Crimeia à Rússia
reacendeu o debate sobre as lógicas de organização
política do espaço geográfico na Nova Ordem Mundial.
Durante a Velha Ordem Mundial qual era a relação
política e territorial entre a Rússia e a Ucrânia? Explique
por que a incorporação da Crimeia à Rússia difere da
tendência de organização política do espaço geográfico
mundial após o estabelecimento da Nova Ordem
Mundial.

Resolução
Durante a Velha Ordem Mundial, a Ucrânia era uma
das repúblicas da antiga União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS). A Ucrânia só obteve sua
emancipação em 1922, quando da criação da URSS,
pois, durante o período anterior era uma unidade do
antigo Império Russo. Como membro da URSS, a
Ucrânia integrava, portanto, ao país líder do
socialismo mundial durante a Guerra Fria. Na Nova
Ordem Mundial, que caracteriza a globalização, tem-
se observado em diversas regiões do mundo,
principalmente na Europa, um processo de
fragmentação territorial, geralmente em função da
insurgência nacionalista, como se observou, por
exemplo, na antiga Iugoslávia e na divisão da
Tchecoslováquia. O processo de incorporação
territorial, como ocorreu com a Crimeia, que foi
retomada pela Rússia (era território da Rússia até
1954, quando foi cedida à Ucrânia por decreto de
Nikita Kruschchev, secretário geral do Partido
Comunista da URSS), é uma exceção poucas vezes
observada, sendo que um dos poucos exemplos está na
reunificação da Alemanha.
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Analise a charge do cartunista Angeli.

(www.folha.uol.com.br) 

Indique dois aspectos econômicos que caracterizam o
desenvolvimento do agronegócio no território nacional e
aponte duas possíveis consequências ambientais associa -
das à eventual “flexibilização” da legislação ambiental
brasileira. 

Resolução
O agronegócio brasileiro caracteriza-se pela (I) pro -
dução prevalente de produtos para a exportação, que
apresen tam maior demanda e melhores preços no
mercado internacional. Geralmente (II) associado às
grandes propriedades. Trata-se de atividade que (III)
agrega grande volume de insumos industriais e de
tecnologias, pois, tratando-se de culturas mais rentá veis
e de maior demanda, oferecem maior possibili dade de
retorno dos investimentos de capital. Empregam, em
geral, (IV) mão de obra abundante, que pode ser
qualificada – técnicos – ou não qualificada –
trabalhadores temporários.
O agronegócio está por definição (V) subordinado ao
capital financeiro, ao planejamento que abrange desde o
projeto de produção, a infraestrutura de transporte e
de armazenamento até a comercialização em bolsa de
valores.
A flexibilização da legislação ambiental brasileira,
relativa ao agronegócio, poderá ter como consequên cias
a (I) ampliação do desmatamento, sobretudo nas áreas
periféricas dos domínios amazônicos, (II) a intensi fica -
ção nos processos de desgaste dos solos, (III) o com -
prometimento dos recursos hídricos, consumidos de
forma desordenada, e, indiretamente, pode-se ainda
associar a essa expansão (IV) o aumento das emissões
dos gases do efeito estufa, relacionado, no caso, com as
quei madas, que também comprometem a
biodiversidade.
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Texto 1

Quanto mais as classes exploradas, o “povo”,
sucumbem aos poderes existentes, tanto mais a arte se
distanciará do “povo”. A arte pode preservar a sua
verdade, pode tornar consciente a necessidade de
mudança, mas apenas quando obedece à sua própria lei
contra a lei da realidade. A arte não pode mudar o mundo,
mas pode contribuir para a mudança da consciência e
impulsos dos homens e mulheres que poderiam mudar o
mundo. A renúncia à forma estética é abdicação da
responsabilidade. Priva a arte da verdadeira forma em que
pode criar essa outra realidade dentro da realidade
estabelecida – o cosmos da esperança. A obra de arte só
pode obter relevância política como obra autônoma. A
forma estética é essencial à sua função social.

(Herbert Marcuse. A dimensão estética, s/d. Adaptado.)

Texto 2

Foi com estranhamento que crítica e público
receberam a notícia de que a escritora paulista Patrícia
Engel Secco, com a ajuda de uma equipe, simplificou
obras de Machado de Assis e de José de Alencar para
facilitar sua leitura. O projeto que alterou partes do conto
O Alienista e do romance A Pata da Gazela recebeu a
aprovação do Ministério da Cultura para captar recursos
com a lei de incentivo para imprimir e distribuir,
gratuitamente, 600.000 exemplares. Os livros apresentam
substituição de palavras e expressões com registro
simplificado, como, por exemplo, a troca de “prendas”
por “qualidades” em O Alienista. “O público-alvo do
projeto é constituído por não leitores, ou leitores novos,
jovens e adultos, de todos os níveis de escolaridade e
faixa de renda”, afirmou Patrícia. Autora de mais de 250
títulos, em sua maioria infantis, ela diz que encontra
diariamente pessoas que não leem, mas que poderiam se
interessar pelo universo de Machado e Alencar se
tivessem acesso a uma obra facilitada.

(Meire Kusumoto. “De Machado de Assis a Shakespeare: quando a
adaptação diminui obras clássicas”. http://veja.abril.com.br,

12.05.2014. Adaptado.)

Explique o significado da autonomia da obra de arte para
o filósofo Marcuse. Considerando esse conceito de
autonomia, explique o significado estético do projeto
literário da facilitação de algumas obras de Machado de
Assis e de José de Alencar.
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Resolução
Marcuse via na produção artística uma dimensão
política subversiva. Em seu artigo “A Permanência da
arte”, o filósofo defendeu a autonomia da obra
artística que, por sua vez, adquire um papel de
salvação rumo à liberdade e à felicidade do indivíduo.
A arte contribui, quando autônoma e não manipulada,
para a formação de consciências críticas capazes de
transformar o mundo para melhor.
O projeto literário que pretende facilitar a leitura de
obras literárias brasileiras pode parecer democrático
ao tornar acessível e apetitosa a leitura de grandes
autores às pessoas menos cultas. O que se pode criticar
é que o projeto mais coerente seria o de capacitar os
leitores menos hábeis e preservar a literatura na sua
forma estética original, sem que se corra o risco de
mutilar o impacto estético de textos como os de
Machado de Assis e José de Alencar.
O projeto de simplificação representa uma ameaça à
autonomia da obra literária.
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Texto 1

Com o desenvolvimento industrial, o proletariado não
cresce unicamente em número; concentra-se em massas
cada vez maiores, fortalece-se e toma consciência disso.
A partir daí os trabalhadores começam a formar sindicatos
contra os burgueses, atuando em conjunto na defesa dos
salários. De todas as classes que hoje se defrontam com
a burguesia, apenas o proletariado é uma classe ver da dei -
ra mente revolucionária. Todos os movimentos históricos
precedentes foram movimentos minoritários, ou em
proveito de minorias. O movimento proletário é o
movimento consciente e independente, da imensa maio -
ria, em proveito da imensa maioria. Proletários de todos
os países, uni-vos!

(Marx e Engels. Manifesto comunista, 1982. Adaptado.)

Texto 2

Só pelo fato de pertencer a uma multidão, o homem
desce vários degraus na escala da civilização. Isolado
seria talvez um indivíduo culto; em multidão é um ser
instintivo, por consequência, um bárbaro. Possui a
espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o
entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos e a eles se
assemelha ainda pela facilidade com que se deixa
impressionar pelas palavras e pelas imagens e se deixa
arrastar a atos contrários aos seus interesses mais ele -
mentares. O indivíduo em multidão é um grão de areia no
meio de outros grãos que o vento arrasta a seu bel-prazer.

(Gustave Le Bon. Psicologia das multidões, 1980.)

Descreva duas diferenças entre os dois textos, quanto à
suas concepções sobre o papel das multidões na história.

Resolução
Segundo o texto 1, de Marx e Engels, o ser coletivo dá
força ao indivíduo, potencializando-o para trans for -
mar a sociedade e “fazer história”. O proletariado,
enquanto classe, se organiza contra a burguesia de
forma consciente e independente. Já segundo o texto 2,
de Le Bon, o homem perde a consciência e a
autonomia ao agir em multidão, tornando-se um ser
instintivo. O fruto das ações coletivas vai contra os
interesses mais elementares do indivíduo.
Além disso, no texto 1, a ação coletiva representa o
progresso; enquanto, no texto 2, a ação coletiva
conduz a um retrocesso.
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Texto 1

Karl Popper se diferenciou ao introduzir na ciência a
ideia de “falibilismo”. Ele disse o seguinte: “O que prova
que uma teoria é cientifica é o fato de ela ser falível e
aceitar ser refutada”. Para ele, nenhuma teoria científica
pode ser provada para sempre ou resistir para sempre à
falseabilidade. Ele desenvolveu um tipo de teoria de
seleção das teorias científicas, digamos, análoga à teoria
darwiniana da seleção: existem teorias que subsistem,
mas, posteriormente, são substituídas por outras que
resistem melhor à falseabilidade.

(Edgar Morin. Ciência com consciência, 1996. Adaptado)

Texto 2

O paralelismo entre macrocosmos e microcosmos, a
simpatia cósmica e a concepção do universo como um ser
vivo são os princípios fundamentais do pensamento
hermético, relançado por Marcílio Ficino com a tradução
do Corpus Hermeticum. Com base no pensamento
hermético, não há qualquer dúvida sobre a influência dos
acontecimentos celestes sobre os eventos humanos e
terrestres. Desse modo, a magia é a ciência da intervenção
sobre as coisas, os homens e os acontecimentos, a fim de
dominar, dirigir e transformar a realidade segundo a nossa
vontade.

(Giovanni Reale. História da filosofia, vol. 2, 1990.)

Baseando-se no conceito filosófico de empirismo,
descreva o significado do emprego da palavra “ciência”
nos dois textos. Explique também o diferente emprego do
termo “ciência” em cada um dos textos.

Resolução
Empirismo é a concepção que valoriza o método
indutivo, investigatório e de observação da realidade
empírica para produzir ciência. A concepção de Karl
Popper e Edgard Morin está de acordo com esse
exercício indutivo, uma vez que introduz a ideia de
incerteza ou falibilismo, pelo fato de que a ciência
produz hipóteses pelo método do ceticismo
metodológico. Já o texto 2, de Reale, se distancia desse
método e a ciência passa a contar com o método
dedutivo, que parte de premissas gerais, como, por
exemplo, afirmar que existe um paralelismo entre
macrocosmos e microcosmos.
No texto 1, a palavra ciência faz referência a uma
forma específica de conhecimento que é impessoal,
empírico, hipotético e de caráter experimental; já no
segundo texto, o termo ciência significa simplesmente
o conhecimento produzido pelo ser humano nas suas
mais diversas formas: filosofia, mitologia, magia,
teologia e inclusive a investigação científica. Trata-se
aqui de um conceito mais amplo de ciência.
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Texto 1

Não se pode matar sempre. Faz-se a paz com o vizinho
até que se acredite estar bastante forte para recomeçar. Os
que sabem escrever redigem tratados de paz. Os chefes
de cada povo, para melhor enganar seus inimigos,
testemunham pelos deuses que eles próprios criaram.
Inven tam-se os juramentos. Um promete por Sa mo no co -
dão, outro, em nome de Júpiter, viver sempre em har -
monia, e na primeira ocasião degolam em nome de Júpiter
e de Samonocodão.

(Voltaire. Dicionário filosófico. 1984. Adaptado.)

Texto 2

Realizou-se, na tarde deste domingo, 08 de junho, nos
Jardins Vaticanos, o encontro de oração pela paz entre o
Papa Francisco e os presidentes de Israel e Palestina,
respectivamente, Shimon Peres e Mahmoud Abbas. Eis
um trecho da oração pela paz feita pelo Papa Francisco:
“Senhor Deus de Paz, escutai a nossa súplica! Tornai-nos
disponíveis para ouvir o grito dos nossos cidadãos que nos
pedem para transformar as nossas armas em instrumentos
de paz, os nossos medos em confiança e as nossas tensões
em perdão.”

O Presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, proferiu
as seguintes palavras: “Reconciliação e paz, Ó Senhor, são
as nossas metas. Deus, em seu Livro Sagrado, disse aos
fiéis: ‘Fazei a paz entre vós!’ Nós estamos aqui, Senhor,
orientados em direção à paz. Tornai firmes os nossos
passos e coroai com o sucesso os nossos esforços e nossas
iniciativas”. O Presidente de Israel, Shimon Peres, disse:
“O nosso Livro dos Livros nos impõe o caminho da paz,
nos pede que trabalhemos por sua realização. Diz o Livro
dos Provérbios: Suas vias são vias de graça, e todas as suas
sendas são paz. Assim devem ser as nossas vias. Vias de
graça e de paz. Nós todos somos iguais diante do Senhor.
Nós todos fazemos parte da família humana”. 

(“Papa Francisco: ‘Para fazer a paz é preciso coragem’ ”.

http://pt.radiovaticana.va, 08.06.2014.) 

Considerando a relação entre política e religião, indique
e comente duas diferenças entre os textos apresentados.

Resolução
O texto 1, de Voltaire, tem um tom pessimista em
torno da concepção de ser humano. Entende a
existência humana como conflituosa e vê com certa
desconfiança os tratados ou juramentos de paz em
nome de deuses diversos. Já o segundo texto tem uma
perspectiva otimista da condição humana, ao afirmar
que “todos fazemos parte da família humana”. O texto
2 também vê com otimismo os tratados de paz
fundamentados em concepções religiosas, suposta -
mente, todas volta das para a paz.
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Em uma novela recentemente exibida na TV, um dos
personagens é picado por uma cobra e, para curar-se,
recorre a remédios caseiros e crenças da cultura popular.
O médico da cidade, que não havia sido chamado para
tratar do caso, afirmou que a prática adotada não era
recomendável, e que “a ‘cura’ só se deu porque prova -
velmente a cobra não era venenosa.”

Em se tratando de uma cobra peçonhenta, qual o trata -
mento mais adequado: soro ou vacina? Seria importante
saber a espécie da cobra? Justifique suas respostas.

Resolução
O tratamento (terapia) consiste no uso do soro porque
ele possui uma ação imediata. É constituído por anti -
corpos específicos que neutralizam a ação dos antíg -
enos recebidos. Trata-se de uma imunização passiva. 
Seria importante saber a espécie da cobra para
ministrar o soro específico, tornando a cura mais
eficiente. Ex.: soro anticrotálico, no caso da cascavel;
soro antibotrópico, no caso da jararaca; soro
antielapídico, no caso da coral verdadeira; soro
antilaquético no caso da surucucu.
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Observe as cenas do filme A perigosa ideia de Charles
Darwin.

(WGBH Educational Foundation e Clear Blue Sky Productions.

Scientific American Brasil, 2001.)

Neste trecho do filme, Darwin, desolado com a doença
de sua filha Annie, desabafa com o médico:

“– É minha culpa! Casamentos entre primos-irmãos
sempre produzem filhos fracos.”

Na sequência, Darwin e sua esposa Emma choram a
morte prematura de Annie. Darwin e Emma eram primos-
irmãos: a mãe de Darwin era irmã do pai de Emma.

Explique por que os filhos de primos-irmãos têm maior
probabilidade de vir a ter uma doença genética que não se
manifestou em seus pais ou avôs.

Supondo que a mãe de Darwin e o pai de Emma fossem
heterozigotos para uma doença determinada por alelo
autossômico recessivo, e que o pai de Darwin e a mãe de
Emma fossem homozigotos dominantes, determine a
probabilidade de o primeiro filho de Darwin e Emma ter
a doença. 

Resolução
As  anomalias genéticas são, geralmente,  causadas
por genes recessivos e raros. O casamento
consanguíneo aumenta a probabilidade de homozigose
recessiva (aa) nos descendentes, quando pelo menos
um antepassado comum é portador do gene deletério.
Pais de Darwin: mãe Aa e pai AA

Pais de Emma: mãe AA e pai Aa

P (Darwin ser Aa) = 1/2

P (Emma ser Aa) = 1/2

P (criança aa) =

P (Darwin Aa e Emma Aa e criança aa) = 

= x x =

1
–––
4

1
–––
2

1
–––
2

1
–––
4

1
–––
16
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De férias em um sítio, um estudante de biologia realizou
um experimento com ovos de galinha. Na primeira etapa,
pesou os ovos assim que foram postos, mantendo alguns
deles intactos para que as galinhas os pudessem chocar;
dos que restaram, retirou seu conteúdo e pesou somente
as cascas. Na segunda etapa, logo após o choco, pesou os
pintinhos assim que nasceram e também as cascas de seus
ovos recém-eclodidos, obtendo os resultados exibidos nas
tabelas.

O estudante ficou intrigado, pois a soma da massa média
por pintinho com a massa média da casca do ovo era
menor que aa massa média de um ovo inteiro.

Sabendo-se que a clara representa cerca de 60% da massa
total do ovo, a gema 30% e a casca 10%, os resultados
obtidos são os esperados? Justifique sua resposta,
explicitando os processos biológicos que levam às massas
verificadas ao final do experimento.

Resolução
Sim, os resultados obtidos eram esperados.
A diminuição de massa ocorreu porque a gema, a
clara e parte da casca participam de processos
metabólicos como respiração aeróbia, absorção de
cálcio da casca, perda de água na forma de vapor, e
outros, ocorridos no desenvolvimento dos pintinhos.

ETAPA 1 ETAPA 2

massa média,

por ovo

inteiro

massa média

da casca, por

ovo

massa média,

por pintinho

massa média

da casca, por

ovo

60 g 6 g 38 g 4 g
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EE MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA

Leia o texto para responder às questões de números 16 e
17. 

Em um laboratório didático, um aluno montou pilhas
elétricas usando placas metálicas de zinco e cobre, separa -
das com pedaços de papel-toalha, como mostra a figura.

Utilizando três pilhas ligadas em série, o aluno montou o
circuito elétrico esquematizado, a fim de produzir
corrente elétrica a partir de reações químicas e acender
uma lâmpada. 

Com o conjunto e os contatos devidamente fixados, o
aluno adicionou uma solução de sulfato de cobre (CuSO4)
aos pedaços de papel-toalha de modo a umedecê-los e,
instantaneamente, houve o acendimento da lâmpada.

placa de zinco

placa de cobre
pedaço de

papel-toalha

lâmpada ‘‘pingo
d’água’’ de 1,5 V

fio metálico

conjunto com 3 pilhas
ligadas em série
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Sabe-se que o aluno preparou 400 mL de solução de
sulfato de cobre com concentração igual a 1,00 mol . L–1.

Utilizando os dados da Classificação Periódica, calcule a
massa necessária de sal utilizada no preparo de tal solução
e expresse a equação balanceada de dissociação desse sal
em água.

Resolução
V = 400 mL = 0,400 L
M = 1,00 mol/L
M (CuSO4) = (63,5 + 32,1 + 4 . 16) g/mol
M (CuSO4) = 159,6 g/mol

M = 

1,00 mol/L = 

m = 63,84 g

Equação balanceada de dissociação:
H2O

CuSO4 (s) ⎯⎯→ Cu2+ (aq) + SO4
2– (aq) 

m
––––––
M . V

m
–––––––––––––––––––
159,6 g/mol . 0,400 L
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Leia o texto para responder às questões de números 16 e
17. 

Em um laboratório didático, um aluno montou pilhas
elétricas usando placas metálicas de zinco e cobre, separa -
das com pedaços de papel-toalha, como mostra a figura.

Utilizando três pilhas ligadas em série, o aluno montou o
circuito elétrico esquematizado, a fim de produzir
corrente elétrica a partir de reações químicas e acender
uma lâmpada. 

Com o conjunto e os contatos devidamente fixados, o
aluno adicionou uma solução de sulfato de cobre (CuSO4)
aos pedaços de papel-toalha de modo a umedecê-los e,
instantaneamente, houve o acendimento da lâmpada.

placa de zinco

placa de cobre
pedaço de

papel-toalha

lâmpada ‘‘pingo
d’água’’ de 1,5 V

fio metálico

conjunto com 3 pilhas
ligadas em série
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A tabela apresenta os valores de potencial-padrão para
algumas semirreações.

Considerando os dados da tabela e que o experimento
tenha sido realizado nas condições ambientes, escreva a
equação global da reação responsável pelo acendimento
da lâmpada e calcule a diferença de potencial (ddp)
teórica da bateria montada pelo estudante. 

Resolução
Semirreação no anodo: Zn (s) → Zn2+ (aq) + 2 e–

Semirreação no catodo: Cu2+ (aq) + 2 e– → Cu (s)

Equação global: Zn (s) + Cu2+ (aq) → Zn2+ (aq) + Cu (s)

ΔE0 = E0
maior – E0

menor

ΔE0 = + 0,34 V – (– 0,76 V)

ΔE0 = + 1,10 V (para uma pilha)

Bateria de três pilhas em série:

ΔE0 = = 3 (+ 1,10 V)

ΔE0 = + 3,30 V

equação de semirreação
E0 (V)

(1 mol . L–1, 100 kPa
e 25°C)

2 H+ (aq) + 2 e– →← H2 (g) 0,00

Zn2+ (aq) + 2 e– →← Zn (s) – 0,76

Cu2+ (aq) + 2 e– →← Cu (s) + 0,34
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A indústria de doces utiliza grande quantidade de açúcar
invertido para a produção de biscoitos, bolos, bombons,
dentre outros produtos. O açúcar invertido consiste em
um xarope transparente, isento de odores, com poder
edulcorante maior que o da sacarose e é obtido a partir da
reação de hidrólise ácida ou enzimática de acordo com a
equação:

catalisador
C12H22O11 + H2O ⎯⎯⎯⎯→ C6H12O6 + C6H12O6

sacarose glicose       frutose

Em uma reação de hidrólise enzimática, inicialmente, a
concentração de sacarose era de 0,12 mol . L–1.

Após 10 h de reação, a concentração caiu para 0,06 mol . L–1

e, após 20 h de reação, a concentração caiu para 0,03 mol. L–1.
Determine a meia-vida da reação e a velocidade média de
consumo da sacarose, em mol. L–1, no intervalo entre 600 e
1 200 min.

Resolução
A meia-vida da reação é o tempo que demora para
metade da amostra de reagentes transformar-se. De
acordo com o enunciado, temos:

10h    10h
0,12 mol . L–1 ⎯→ 0,06 mol . L–1 ⎯→ 0,03 mol . L–1

20h

A meia-vida da reação é 10 h.

Velocidade média da reação no intervalo entre 600 e
1200 min:

600 min = 10 h → 0,06 mol . L–1

1200 min = 20 h → 0,03 mol . L–1

v = = =

= 

v = 5 . 10–5 mol . L–1 . min–1

�0,03 mol . L–1 – 0,06 mol . L–1�
––––––––––––––––––––––––––––

(1 200 min – 600 min)
�ΔM�

–––––––
Δt

0,03 mol . L–1
––––––––––––––

600 min
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Uma esfera de borracha de tamanho desprezível é aban -
donada, de determinada altura, no instante t = 0, cai
vertical mente e, depois de 2s, choca-se contra o solo,
plano e horizontal. Após a colisão, volta a subir vertical -
mente, parando novamente, no instante T, em uma
posição mais baixa do que aquela de onde partiu. O
gráfico representa a velocidade da esfera em função do
tempo, considerando desprezível o tempo de contato entre
a esfera e o solo. 

Desprezando a resistência do ar e adotando g = 10m/s2,
calcule a perda percentual de energia mecânica em J.
ocorrida nessa colisão e a distância total percorrida pela
esfera, em m, desde o instante t = 0 até o instante T, 

Resolução
1) Cálculo de T

De 0 a 2s e de 2s a T(s) a aceleração escalar é a
mes  ma e igual à aceleração da gravidade:

� = g = 

10 = ⇒ T – 2 = 1,8 ⇒ 

2) Cálculo da altura de queda:

H = área (V x t)

H = (m) ⇒

3) Cálculo da altura máxima na subida

h = área (V x t)

h = (m) ⇒

4) A energia mecânica perdida é dada por:

Ed = ��Epot� = mg (H – h)

5) A perda da energia mecânica em porcentagem é
dada por:

= = = 

�V
–––
�t

T = 3,818
–––––
T – 2

H = 20m
2 . 20
–––––

2

h = 16,2m
1,8 . 18
–––––––

2

20 – 16,2
––––––––

20
H – h
–––––

H
mg (H – h)
––––––––––

mgH
Ed––––
E0
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= = 0,19

Em porcentagem a perda de energia mecânica foi
de 19%.

Nota: O enunciado pede a perda percentual em J
o que não é correto pois a perda percentual é adi -
mensional.

6) A distância total percorrida (d) é dada por:
d = H + h = 20m + 16,2m

Resposta: Perda percentual de energia mecânica: 19%
distância total percorrida: 36,2m

3,8
––––
20

Ed––––
E0

d = 36,2m
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Uma pessoa de 1,8m de altura está parada diante de um
espelho plano apoiado no solo e preso em uma parede
vertical. Como o espelho está mal posicionado, a pessoa
não consegue ver a imagem de seu corpo inteiro, apesar
de o espelho ser maior do que o mínimo necessário para
isso. De seu corpo, ela enxerga apenas a imagem da parte
compreendida entre seus pés e um detalhe de sua roupa,
que está a 1,5m do chão. Atrás dessa pessoa,  há uma
parede vertical AB, a 2,5m do espelho. 

Sabendo que a distância entre os olhos da pessoa e a
imagem da parede AB refletida no espelho é 3,3m e que
seus olhos, o detalhe em sua roupa e seus pés estão sobre
uma mesma vertical, calcule a distância d entre a pessoa
e o espelho e a menor distância que o espelho deve ser
movido verticalmente para cima, de modo que ela possa
ver sua imagem refletida por inteiro no espelho. 

Resolução
(I) No esquema abaixo, estão posicionadas a parede

AB, sua imagem virtual A’B’, a pessoa CD e sua
respectiva imagem virtual C’D’, além do espelho
plano E.

Da figura: d + 2,5 = 3,3 ⇒

(II) Desprezando-se a distância entre os olhos da pes -
soa e o topo de sua cabeça, para que a pessoa
visualize sua imagem de corpo inteiro, deve-se
posicionar, na mesma horizontal, o extremo supe -
rior do espelho e o topo da cabeça da pessoa,
como indica o esquema a seguir.

d = 0,8m = 80cm

UNESP (2.a Fase) Conh. Espec. e Red. — dezembro/2014



Os triângulos da figura são semelhantes, logo:

= ⇒ = 

Da qual:

Respostas: a) 80cm
b) 15cm

1
–––
2

h
––––––––
1,8 – 1,5

d
–––
2d

h
–––
H

h = 0,15m = 15cm
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Dois fios longos e retilíneos, 1 e 2, são dispostos no
vácuo, fixos e paralelos um ao outro, em uma direção
perpendicular ao plano da folha. Os fios são percorridos
por correntes elétricas constantes, de mesmo sentido,
saindo do plano da folha e apontando para o leitor,
representadas, na figura, pelo símbolo �. Pelo fio 1 cir -
cula uma corrente elétrica de intensidade i1 = 9A e, pelo
fio 2, uma corrente de intensidade i2 = 16A. A
circunferência tracejada, de centro C passa pelos ponto
de intersecção entre os fios e o plano que contém a figura.

Considerando �0 = 4 . π . 10–7 , calcule o módulo 

do vetor indução magnética resultante, em tesla,  no
centro C da circunferência e no ponto P sobre ela, defi -
nido pelas medidas expressas na figura devido aos efeitos
simultâneos das correntes i1 e i2.

Resolução
No ponto C

Usando a regra da mão direita, determinamos as
orientações dos vetores indução magnética 

→
B1 e 

→
B2

gerados respec tivamente pelas correntes dos fios 1 e
2.

Os módulos de 
→
B1 e 

→
B2 serão dados por:

B1 = = (T) ⇒ B1 = 72 . 10–7 T

T . m
–––––

A

4π . 10–7 . 9
––––––––––

2π . 0,25

μ i1–––––
2π d1
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B2 = = (T) ⇒ B2 = 128 . 10–7 T

Assim, tendo os vetores sentidos opostos:

BC = B2 – B1

BC = 128 . 10–7T – 72 . 10–7T = 56 . 10–7T

No ponto P

Utilizando-se a regra da mão direita, determinamos
as orientações dos vetores indução magnética 

→
B’1 e 

→
B’2

gerados no ponto P, respec tivamente, pelas correntes
dos fios 1 e 2.

Os módulos de 
→
B’1 e 

→
B’2 serão dados por:

B’1 = = (T) ⇒ B’1 = 6,0 . 10–6 T

B’2 = = (T) ⇒ B’2 = 8,0 . 10–6 T

Utilizando-se o teorema de Pitágoras, determinamos
BP, assim:

B2
P = B’1

2+ B’2
2

B2
P = (6,0 . 10–6)2 + (8,0 . 10–6)2 (SI)

Respostas: BC = 5,6 . 10–6T

BP = 1,0 . 10–5T

BC = 5,6 . 10–6T

4π . 10–7 . 9
––––––––––––
2π . 3,0 . 10–1

μ i1–––––
2π d’1

4π . 10–7 . 16
––––––––––––
2π . 4,0 . 10–1

μ i2–––––
2π d’2

BP = 1,0 . 10–5T

4π . 10–7 . 16
–––––––––––

2π . 0,25

μ i2–––––
2π d2
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A figura representa duas raias de uma pista de atletismo
plana. Fábio (F) e André (A) vão apostar uma corrida
nessa pista, cada um correndo em uma das raias. Fábio
largará à distância FB da linha de partida para que seu
percurso total, de F até a chegada em C’, tenha o mesmo
comprimento do que o percurso total de André, que irá
de A até D’.

Considere os dados: 

• ABCD e A’B’C’D’ são retângulos. 

• B’, A’ e E estão alinhados. 

• C, D e E estão alinhados. 

•
�
A’D e 

�
B’C são arcos de circunferências de centro E. 

Sabendo que AB = 10 m, BC = 98 m, ED = 30 m, 
ED’ =  34 m e � = 72°, calcule o comprimento da pista de
A até D' e, em seguida, calcule a distância FB. Adote nos
cálculos finais π = 3. 

Resolução
As medidas da figura estão em metros:

I) No triângulo EA’D’, retângulo em A’, temos:
EA’2 + A’D’2 = ED’2 ⇒ 302 + A’D’2 = 342 ⇒
⇒ A’D’ = 16

II)
�
DA’ = . 2π . 30 = . 2. 3 . 30 = 36

III)
�
CB’ = . 2π . 40 = . 2. 3 . 40 = 48

Assim, AD’ = AD +
�
DA’ + A’D’ = 98 + 36 + 16 = 150

e FC’ = FC +
�
CB’ + B’C’ = 98 – x + 48 + 16 = 162 – x

Para que Fábio e André corram a mesma distância,
devemos ter:
AD’ = FC’ ⇒ 150 = 162 – x ⇔ x = 12
Respostas: AD’ = 10 metros  e  FB = 12 metros

A

B C

D

E

F

A'

B'

C'

D'

10

x 98 - x

98

30

36
10

48

16

1034

1630

72º

10

1
–––
5

72°
–––––
360°

1
–––
5

72°
–––––
360°
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Para cada n natural, seja o número 

Kn = ����������������3.��������������    3.�����������   3.(…).���3 – ����������������2.��������������    2.�����������   2.(…).���2  
1442443 1442443

n vezes n vezes

Se n → + ∞, para que valor se aproxima Kn?

Resolução
Se n → + ∞, então:

Kn = ����������������3.��������������    3.�����������   3.(…).���3  – ����������������2.��������������    2.�����������   2.(…).���2  =

= 3 .3 .3 .(…). 3 – 2 . 2 . 2 . (…).2 =

= 3
+ + +…

– 2
+ + +…

=

= 3 – 2 = 31 – 21 = 1

Resposta: 1

1––
2n

1––
8

1––
4

1––
2

1––
2n

1––
8

1––
4

1––
2

1––
8

1––
4

1––
2

1––
8

1––
4

1––
2

1––
2

––––––––
11 – ––
2

1––
2

––––––––
11 – ––
2
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Renato e Alice fazem parte de um grupo de 8 pessoas que
serão colocadas, ao acaso, em fila. Calcule a proba -
bilidade de haver exatamente 4 pessoas entre Renato e
Alice na fila que será formada.

Generalize uma fórmula para o cálculo da probabilidade
do problema descrito acima com o mesmo grupo de “8
pessoas”, trocando “4 pessoas” por “m pessoas”, em que
1 ≤ m ≤ 6. A probabilidade deverá ser dada em função de
m.

Resolução
I) Existem P8 = 8! formas de constituir a fila.
II) As pessoas que serão colocadas entre Renato Alice

podem ser escolhidas e posicionadas de A6;4 formas.
III)

Considerando que Alice e Renato podem trocar de
lugar entre si, a probabilidade de haver exa -
tamente 4 pessoas entre Renato e Alice na fila que
será formada é

= =

= = 

IV) Considerando agora que existirão m pessoas 
(1 ≤ m ≤ 6) entre Renato e Alice, a probabilidade
pedida é

= =

= = , como

melhor ilustra o esquema. 

Respostas: e , com 1 ≤ m ≤ 6

R

A 6;4 2 pessoas

P3

A

6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 3!
–––––––––––––––

8!

A6;4 . 2 . P3
––––––––––––

P8

3
––––
28

6
––––
56

6!
–––––––– . 2 . (7 – m)!
(6 – m)! 

–––––––––––––––––––––
8!

A6;m . 2 . P7 – m
––––––––––––––––

P8

7 – m
––––––

28

6!.2 . (7 – m) . (6 – m)!
–––––––––––––––––––––

(6 – m)! . 8 . 7 . 6!

A 6;m 6 - m pessoas

P7 - m

R ... A ...

7 – m
–––––––

28

3
––––
28
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As questões de números 25 a 28 tomam por base um
poema de Luiz Gama (1830-1882), poeta, jornalista e
líder abolicionista brasileiro, nascido livre e vendido
como escravo pelo próprio pai, e um excerto da narrativa
Doze anos de escravidão, de Solomon Northup (1808-
1863), homem livre sequestrado em Washington em 1841
e submetido à escravidão em fazendas da Louisiana, livro
que serviu de base ao roteiro do filme 12 anos de escra-
vidão, dirigido por Steve McQueen. 

No Cemitério de S. Benedito

Em lúgubre recinto escuro e frio,
Onde reina o silêncio aos mortos dado,
Entre quatro paredes descoradas,
Que o caprichoso luxo não adorna,

5 Jaz da terra coberto humano corpo,
Que escravo sucumbiu, livre nascendo!
Das hórridas cadeias desprendido,
Que só forjam sacrílegos tiranos,
Dorme o sono feliz da eternidade.

10 Não cercam a morada lutuosa
Os salgueiros, os fúnebres ciprestes,
Nem lhe guarda os umbrais da sepultura
Pesada laje de espartano mármore.
Somente levantando um quadro negro

15 Epitáfio se lê, que impõe silêncio!
— Descansam neste lar caliginoso1

O mísero cativo, o desgraçado!...

Aqui não vem rasteira a vil lisonja
Os feitos decantar da tirania,

20 Nem ofuscando a luz da sã verdade
Eleva o crime, perpetua a infâmia.

Aqui não se ergue altar, ou trono d'ouro
Ao torpe mercador de carne humana,
Aqui se curva o filho respeitoso

25 Ante a lousa materna, e o pranto em fio
Cai-lhe dos olhos revelando mudo
A história do passado. Aqui, nas sombras
Da funda escuridão do horror eterno,
Dos braços de uma cruz pende o mistério,

30 Faz-se o cetro2 bordão3, andrajo a túnica,
Mendigo o rei, o potentado4 escravo!

(Primeiras trovas burlescas e outros poemas, 2000.)

1 caliginoso: muito escuro, tenebroso.
2 cetro: bastão de comando usado pelos reis.
3 bordão: cajado grosso usado como apoio no caminhar.
4 potentado: pessoa muito rica e poderosa.
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Doze anos de escravidão

Houvera momentos em minha infeliz vida, muitos,
em que o vislumbre da morte como o fim de sofrimentos
terrenos – do túmulo como um local de descanso para um
corpo cansado e alquebrado – tinha sido agradável de
imaginar. Mas tal contemplação desaparece na hora do
perigo. Nenhum homem, em posse de suas forças,
consegue ficar imperturbável na presença do “rei dos
horrores”. A vida é cara a qualquer coisa viva; o verme
rastejante lutará por ela. Naquele momento, era cara para
mim, escravizado e tratado tal como eu era.

Sem conseguir livrar a mão dele, novamente o
peguei pelo pescoço e dessa vez com uma empunhadura
medonha que logo o fez afrouxar a mão. Tibeats ficou
enfraquecido e desmobilizado. Seu rosto, que estivera
branco de paixão, estava agora preto de asfixia. Aqueles
olhos miúdos de serpente que exalavam tanto veneno
estavam agora cheios de horror — duas órbitas brancas
precipitando-se para fora. 

Havia um “demônio à espreita” em meu coração
que me instava a matar o maldito cão naquele instante —
a manter a pressão em seu odioso pescoço até que o sopro
de vida se fosse! Não ousava assassiná-lo, mas não
ousava deixá-lo viver. Se eu o matasse, minha vida teria
de pagar pelo crime — se ele vivesse, apenas minha vida
satisfaria sua sede de vingança. Uma voz lá dentro me
dizia para fugir. Ser um andarilho nos pântanos, um
fugitivo e um vagabundo sobre a Terra, era preferível à
vida que eu estava levando. 

(Doze anos de escravidão, 2014)

25
Indique os termos que exercem a função de sujeito nas
orações que constituem os versos 24 e 29 do poema de
Luiz Gama e o que há de comum nesses versos no que se
refere à posição que ocupam em relação aos respectivos
predicados.

Resolução
“O filho respeitoso” é sujeito simples posposto ao
verbo curvar, assim como “o mistério” é sujeito sim -
ples posposto ao verbo pender. Portanto, em ambos os
casos, o predicado precede o sujeito.
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No Cemitério de S. Benedito

Em lúgubre recinto escuro e frio,
Onde reina o silêncio aos mortos dado,
Entre quatro paredes descoradas,
Que o caprichoso luxo não adorna,

5 Jaz da terra coberto humano corpo,
Que escravo sucumbiu, livre nascendo!
Das hórridas cadeias desprendido,
Que só forjam sacrílegos tiranos,
Dorme o sono feliz da eternidade.

10 Não cercam a morada lutuosa
Os salgueiros, os fúnebres ciprestes,
Nem lhe guarda os umbrais da sepultura
Pesada laje de espartano mármore.
Somente levantando um quadro negro

15 Epitáfio se lê, que impõe silêncio!
— Descansam neste lar caliginoso1

O mísero cativo, o desgraçado!...

Aqui não vem rasteira a vil lisonja
Os feitos decantar da tirania,

20 Nem ofuscando a luz da sã verdade
Eleva o crime, perpetua a infâmia.

Aqui não se ergue altar, ou trono d'ouro
Ao torpe mercador de carne humana,
Aqui se curva o filho respeitoso

25 Ante a lousa materna, e o pranto em fio
Cai-lhe dos olhos revelando mudo
A história do passado. Aqui, nas sombras
Da funda escuridão do horror eterno,
Dos braços de uma cruz pende o mistério,

30 Faz-se o cetro2 bordão3, andrajo a túnica,
Mendigo o rei, o potentado4 escravo!

(Primeiras trovas burlescas e outros poemas, 2000.)

1 caliginoso: muito escuro, tenebroso.
2 cetro: bastão de comando usado pelos reis.
3 bordão: cajado grosso usado como apoio no caminhar.
4 potentado: pessoa muito rica e poderosa.

Doze anos de escravidão

Houvera momentos em minha infeliz vida, muitos,
em que o vislumbre da morte como o fim de sofrimentos
terrenos – do túmulo como um local de descanso para um
corpo cansado e alquebrado – tinha sido agradável de
imaginar. Mas tal contemplação desaparece na hora do
perigo. Nenhum homem, em posse de suas forças,
consegue ficar imperturbável na presença do “rei dos
horrores”. A vida é cara a qualquer coisa viva; o verme
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rastejante lutará por ela. Naquele momento, era cara para
mim, escravizado e tratado tal como eu era.

Sem conseguir livrar a mão dele, novamente o
peguei pelo pescoço e dessa vez com uma empunhadura
medonha que logo o fez afrouxar a mão. Tibeats ficou
enfraquecido e desmobilizado. Seu rosto, que estivera
branco de paixão, estava agora preto de asfixia. Aqueles
olhos miúdos de serpente que exalavam tanto veneno
estavam agora cheios de horror — duas órbitas brancas
precipitando-se para fora. 

Havia um “demônio à espreita” em meu coração
que me instava a matar o maldito cão naquele instante —
a manter a pressão em seu odioso pescoço até que o sopro
de vida se fosse! Não ousava assassiná-lo, mas não
ousava deixá-lo viver. Se eu o matasse, minha vida teria
de pagar pelo crime — se ele vivesse, apenas minha vida
satisfaria sua sede de vingança. Uma voz lá dentro me
dizia para fugir. Ser um andarilho nos pântanos, um
fugitivo e um vagabundo sobre a Terra, era preferível à
vida que eu estava levando. 

(Doze anos de escravidão, 2014)

26
Tanto no poema de Luiz Gama quanto no excerto de
Solomon Northup se verifica uma mesma concepção de
morte para os escravos. Explique essa concepção comum
aos dois textos e, a seguir, transcreva um verso da
primeira estrofe do poema e a frase do primeiro parágrafo
do excerto que expressam essa concepção.

Resolução
A concepção comum aos dois textos é a visão da morte
como fim do sofrimento. Encontra-se, no poema de
Luiz Gama, nos versos “Das hórridas cadeias des -
prendido, / Que só forjam sacrílegos tira nos, / Dorme
o sono feliz da eternidade” e no excerto de Solomon
Northup, no trecho “o vislumbre da morte como o fim
de sofrimentos terrenos”.
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No Cemitério de S. Benedito

Em lúgubre recinto escuro e frio,
Onde reina o silêncio aos mortos dado,
Entre quatro paredes descoradas,
Que o caprichoso luxo não adorna,

5 Jaz da terra coberto humano corpo,
Que escravo sucumbiu, livre nascendo!
Das hórridas cadeias desprendido,
Que só forjam sacrílegos tiranos,
Dorme o sono feliz da eternidade.

10 Não cercam a morada lutuosa
Os salgueiros, os fúnebres ciprestes,
Nem lhe guarda os umbrais da sepultura
Pesada laje de espartano mármore.
Somente levantando um quadro negro

15 Epitáfio se lê, que impõe silêncio!
— Descansam neste lar caliginoso1

O mísero cativo, o desgraçado!...

Aqui não vem rasteira a vil lisonja
Os feitos decantar da tirania,

20 Nem ofuscando a luz da sã verdade
Eleva o crime, perpetua a infâmia.

Aqui não se ergue altar, ou trono d'ouro
Ao torpe mercador de carne humana,
Aqui se curva o filho respeitoso

25 Ante a lousa materna, e o pranto em fio
Cai-lhe dos olhos revelando mudo
A história do passado. Aqui, nas sombras
Da funda escuridão do horror eterno,
Dos braços de uma cruz pende o mistério,

30 Faz-se o cetro2 bordão3, andrajo a túnica,
Mendigo o rei, o potentado4 escravo!

(Primeiras trovas burlescas e outros poemas, 2000.)

1 caliginoso: muito escuro, tenebroso.
2 cetro: bastão de comando usado pelos reis.
3 bordão: cajado grosso usado como apoio no caminhar.
4 potentado: pessoa muito rica e poderosa.

Doze anos de escravidão

Houvera momentos em minha infeliz vida, muitos,
em que o vislumbre da morte como o fim de sofrimentos
terrenos – do túmulo como um local de descanso para um
corpo cansado e alquebrado – tinha sido agradável de
imaginar. Mas tal contemplação desaparece na hora do
perigo. Nenhum homem, em posse de suas forças,
consegue ficar imperturbável na presença do “rei dos
horrores”. A vida é cara a qualquer coisa viva; o verme
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rastejante lutará por ela. Naquele momento, era cara para
mim, escravizado e tratado tal como eu era.

Sem conseguir livrar a mão dele, novamente o
peguei pelo pescoço e dessa vez com uma empunhadura
medonha que logo o fez afrouxar a mão. Tibeats ficou
enfraquecido e desmobilizado. Seu rosto, que estivera
branco de paixão, estava agora preto de asfixia. Aqueles
olhos miúdos de serpente que exalavam tanto veneno
estavam agora cheios de horror — duas órbitas brancas
precipitando-se para fora. 

Havia um “demônio à espreita” em meu coração
que me instava a matar o maldito cão naquele instante —
a manter a pressão em seu odioso pescoço até que o sopro
de vida se fosse! Não ousava assassiná-lo, mas não
ousava deixá-lo viver. Se eu o matasse, minha vida teria
de pagar pelo crime — se ele vivesse, apenas minha vida
satisfaria sua sede de vingança. Uma voz lá dentro me
dizia para fugir. Ser um andarilho nos pântanos, um
fugitivo e um vagabundo sobre a Terra, era preferível à
vida que eu estava levando. 

(Doze anos de escravidão, 2014)

27
No último parágrafo do excerto, explique por que o
raciocínio de Solomon durante a luta contra Tibeats, um
de seus proprietários, corresponde a um dilema.

Resolução
O dilema reside no fato de que se matar Tibeats pa ga -
rá por esse crime e, se não o matar, sofrerá a vingança
deste: “Se eu o matasse, minha vida teria de pagar
pelo crime — se ele vivesse, apenas minha vida sa -
tisfaria sua sede de vingança.”
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No Cemitério de S. Benedito

Em lúgubre recinto escuro e frio,
Onde reina o silêncio aos mortos dado,
Entre quatro paredes descoradas,
Que o caprichoso luxo não adorna,

5 Jaz da terra coberto humano corpo,
Que escravo sucumbiu, livre nascendo!
Das hórridas cadeias desprendido,
Que só forjam sacrílegos tiranos,
Dorme o sono feliz da eternidade.

10 Não cercam a morada lutuosa
Os salgueiros, os fúnebres ciprestes,
Nem lhe guarda os umbrais da sepultura
Pesada laje de espartano mármore.
Somente levantando um quadro negro

15 Epitáfio se lê, que impõe silêncio!
— Descansam neste lar caliginoso1

O mísero cativo, o desgraçado!...

Aqui não vem rasteira a vil lisonja
Os feitos decantar da tirania,

20 Nem ofuscando a luz da sã verdade
Eleva o crime, perpetua a infâmia.

Aqui não se ergue altar, ou trono d'ouro
Ao torpe mercador de carne humana,
Aqui se curva o filho respeitoso

25 Ante a lousa materna, e o pranto em fio
Cai-lhe dos olhos revelando mudo
A história do passado. Aqui, nas sombras
Da funda escuridão do horror eterno,
Dos braços de uma cruz pende o mistério,

30 Faz-se o cetro2 bordão3, andrajo a túnica,
Mendigo o rei, o potentado4 escravo!

(Primeiras trovas burlescas e outros poemas, 2000.)

1 caliginoso: muito escuro, tenebroso.
2 cetro: bastão de comando usado pelos reis.
3 bordão: cajado grosso usado como apoio no caminhar.
4 potentado: pessoa muito rica e poderosa.

Doze anos de escravidão

Houvera momentos em minha infeliz vida, muitos,
em que o vislumbre da morte como o fim de sofrimentos
terrenos – do túmulo como um local de descanso para um
corpo cansado e alquebrado – tinha sido agradável de
imaginar. Mas tal contemplação desaparece na hora do
perigo. Nenhum homem, em posse de suas forças,
consegue ficar imperturbável na presença do “rei dos
horrores”. A vida é cara a qualquer coisa viva; o verme
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rastejante lutará por ela. Naquele momento, era cara para
mim, escravizado e tratado tal como eu era.

Sem conseguir livrar a mão dele, novamente o
peguei pelo pescoço e dessa vez com uma empunhadura
medonha que logo o fez afrouxar a mão. Tibeats ficou
enfraquecido e desmobilizado. Seu rosto, que estivera
branco de paixão, estava agora preto de asfixia. Aqueles
olhos miúdos de serpente que exalavam tanto veneno
estavam agora cheios de horror — duas órbitas brancas
precipitando-se para fora. 

Havia um “demônio à espreita” em meu coração
que me instava a matar o maldito cão naquele instante —
a manter a pressão em seu odioso pescoço até que o sopro
de vida se fosse! Não ousava assassiná-lo, mas não
ousava deixá-lo viver. Se eu o matasse, minha vida teria
de pagar pelo crime — se ele vivesse, apenas minha vida
satisfaria sua sede de vingança. Uma voz lá dentro me
dizia para fugir. Ser um andarilho nos pântanos, um
fugitivo e um vagabundo sobre a Terra, era preferível à
vida que eu estava levando. 

(Doze anos de escravidão, 2014)

28
O filme 12 anos de escravidão, considerado uma
excelente obra de arte cinematográfica pela crítica, tem
seu roteiro baseado na narrativa Doze anos de escravidão.
Assistindo-se ao filme e lendo a narrativa, percebe-se, por
exemplo, a ausência no filme de algumas cenas presentes
na narrativa. Esse fato deve ser considerado uma falha do
filme? Justifique sua resposta.

Resolução
No filme 12 anos de escravidão, baseado no romance
de Northup, fazem-se adaptações necessárias para
extrair da narrativa apenas o mais relevante para
condensá-la em uma outra linguagem. Portanto, não
se trata de “falha do filme”, mas da adaptação da
linguagem escrita para a linguagem do cinema, que
engloba recursos como som, luz, cenário etc.
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As questões de números 29 a 32 focalizam um excerto de
um comentário de Fernando Pessoa (1888-1935) e um
poema de Olegário Mariano (1889-1958).

Nota preliminar

1 – Em todo o momento de atividade mental acontece
em nós um duplo fenômeno de percepção: ao
mesmo tempo que temos consciência dum estado
de alma, temos diante de nós, impressionando-nos
os sentidos que estão virados para o exterior, uma
paisagem qualquer, entendendo por paisagem, para
conveniência de frases, tudo o que forma o mundo
exterior num determinado momento da nossa
percepção.

2 – Todo o estado de alma é uma paisagem. Isto é,
todo o estado de alma é não só representável por
uma paisagem, mas verdadeiramente uma paisa -
gem. Há em nós um espaço interior onde a matéria
da nossa vida física se agita. Assim uma tristeza é
um lago morto dentro de nós, uma alegria um dia
de sol no nosso espírito. E – mesmo que se não
quei ra admitir que todo o estado de alma é uma
paisagem – pode ao menos admitir-se que todo o
estado de alma se pode representar por uma pai sa -
gem. Se eu disser “Há sol nos meus pensamentos”,
ninguém compreenderá que os meus pensamentos
estão tristes.

3 – Assim tendo nós, ao mesmo tempo, consciência do
exterior e do nosso espírito, e sendo o nosso
espírito uma paisagem, temos ao mesmo tempo
consciência de duas paisagens. Ora essas paisagens
fundem-se, interpenetram-se, de modo que o nosso
estado de alma, seja ele qual for, sofre um pouco
da paisagem que estamos vendo – num dia de sol
uma alma triste não pode estar tão triste como num
dia de chuva – e, também, a paisagem exterior sofre
do nosso estado de alma – é de todos os tempos
dizer-se, sobretudo em verso, coisas como que “na
ausência da amada o sol não brilha”, e outras coisas
assim.

(Obra poética, 1965.)

Paisagem holandesa 

Não me sais da memória. És tu, querida amiga, 
Uma imagem que eu vi numa aguarela1 antiga. 
Era na Holanda. Um fim de tarde. Um céu lavado. 
Frondes abrindo no ar um pálio recortado... 

5 Um moinho à beira d’água e imensa e desconforme 
A pincelada verde-azul de um barco enorme.
A casaria além... Perto o cais refletindo 
Uma barra de sombra entre as águas bulindo... 
E, debruçada ao cais, olhando a tarde imensa, 

10 Uma rapariguinha olha as águas e pensa... 
É loira e triste. Nos seus olhos claros anda 
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A mesma paz que envolve a paisagem da Holanda. 
Paira o silêncio... Uma ave passa, arminho2 e gaza3, 
A flor d’água, acenando adeus com o lenço da asa... 

15 É a saudade de Alguém que anda extasiado, a esmo, 
Com a paisagem da Holanda escondida em si mesmo, 
Com aquela rapariga a sofrer e a cismar 
Num pôr de sol que dá vontade de chorar... 
Ai não ser eu um moinho isolado e tristonho 

20 Para viver como na paz de um grande sonho, 
A refletir a minha vida singular 
Na água dormente, na água azul do teu olhar...

(Toda uma vida de poesia, 1957.)

1 aguarela: aquarela.
2 arminho: pele ou pelo do arminho; muito alvo, muito branco, alvura

(sentido figurado).
3 gaza: tecido fino, transparente, feito de seda ou de algodão.

29
“Em todo o momento da atividade mental acontece em
nós um duplo fenômeno de percepção”. 

Na oração transcrita, que inicia o comentário de Fernando
Pessoa, explique por que, sob o ponto de vista grama- 
tical, a forma verbal “acontece” está flexionada na
terceira pessoa do singular.

Resolução
A forma verbal acontece está flexionada na terceira
pessoa do singular porque concorda com o sujeito
simples um duplo fenômeno de percepção.
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Nota preliminar

1 – Em todo o momento de atividade mental acontece
em nós um duplo fenômeno de percepção: ao
mesmo tempo que temos consciência dum estado
de alma, temos diante de nós, impressionando-nos
os sentidos que estão virados para o exterior, uma
paisagem qualquer, entendendo por paisagem, para
conveniência de frases, tudo o que forma o mundo
exterior num determinado momento da nossa
percepção.

2 – Todo o estado de alma é uma paisagem. Isto é,
todo o estado de alma é não só representável por
uma paisagem, mas verdadeiramente uma paisa -
gem. Há em nós um espaço interior onde a matéria
da nossa vida física se agita. Assim uma tristeza é
um lago morto dentro de nós, uma alegria um dia
de sol no nosso espírito. E – mesmo que se não
quei ra admitir que todo o estado de alma é uma
paisagem – pode ao menos admitir-se que todo o
estado de alma se pode representar por uma pai sa -
gem. Se eu disser “Há sol nos meus pensamentos”,
ninguém compreenderá que os meus pensamentos
estão tristes.

3 – Assim tendo nós, ao mesmo tempo, consciência do
exterior e do nosso espírito, e sendo o nosso
espírito uma paisagem, temos ao mesmo tempo
consciência de duas paisagens. Ora essas paisagens
fundem-se, interpenetram-se, de modo que o nosso
estado de alma, seja ele qual for, sofre um pouco
da paisagem que estamos vendo – num dia de sol
uma alma triste não pode estar tão triste como num
dia de chuva – e, também, a paisagem exterior sofre
do nosso estado de alma – é de todos os tempos
dizer-se, sobretudo em verso, coisas como que “na
ausência da amada o sol não brilha”, e outras coisas
assim.

(Obra poética, 1965.)

Paisagem holandesa 

Não me sais da memória. És tu, querida amiga, 
Uma imagem que eu vi numa aguarela1 antiga. 
Era na Holanda. Um fim de tarde. Um céu lavado. 
Frondes abrindo no ar um pálio recortado... 

5 Um moinho à beira d’água e imensa e desconforme 
A pincelada verde-azul de um barco enorme.
A casaria além... Perto o cais refletindo 
Uma barra de sombra entre as águas bulindo... 
E, debruçada ao cais, olhando a tarde imensa, 

10 Uma rapariguinha olha as águas e pensa... 
É loira e triste. Nos seus olhos claros anda 
A mesma paz que envolve a paisagem da Holanda. 
Paira o silêncio... Uma ave passa, arminho2 e gaza3, 
A flor d’água, acenando adeus com o lenço da asa... 
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15 É a saudade de Alguém que anda extasiado, a esmo, 
Com a paisagem da Holanda escondida em si mesmo, 
Com aquela rapariga a sofrer e a cismar 
Num pôr de sol que dá vontade de chorar... 
Ai não ser eu um moinho isolado e tristonho 

20 Para viver como na paz de um grande sonho, 
A refletir a minha vida singular 
Na água dormente, na água azul do teu olhar...

(Toda uma vida de poesia, 1957.)

1 aguarela: aquarela.
2 arminho: pele ou pelo do arminho; muito alvo, muito branco, alvura

(sentido figurado).
3 gaza: tecido fino, transparente, feito de seda ou de algodão.

30
No primeiro período do segundo parágrafo, Fernando
Pessoa faz uma afirmação categórica, mas ainda nesse 
mesmo parágrafo a atenua. Transcreva o período em que
ocorre essa atenuação e explique a razão apresentada 
pelo escritor para fazê-la. 

Resolução
Fernando Pessoa atenua a afirmação de que “Todo o
estado de alma é uma paisagem” em “mesmo que se
não queira admitir que todo o estado de alma é uma
paisagem – pode ao menos admitir-se que todo o
estado de alma se pode representar por uma paisa -
gem”. A paisagem, portanto, altera-se de acordo com
o estado de alma, isto é, a felicidade estabelece relação
com uma paisagem que indique a alegria, e a tristeza
estaria vinculada à imagem natural indicativa dela.
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Nota preliminar

1 – Em todo o momento de atividade mental acontece
em nós um duplo fenômeno de percepção: ao
mesmo tempo que temos consciência dum estado
de alma, temos diante de nós, impressionando-nos
os sentidos que estão virados para o exterior, uma
paisagem qualquer, entendendo por paisagem, para
conveniência de frases, tudo o que forma o mundo
exterior num determinado momento da nossa
percepção.

2 – Todo o estado de alma é uma paisagem. Isto é,
todo o estado de alma é não só representável por
uma paisagem, mas verdadeiramente uma paisa -
gem. Há em nós um espaço interior onde a matéria
da nossa vida física se agita. Assim uma tristeza é
um lago morto dentro de nós, uma alegria um dia
de sol no nosso espírito. E – mesmo que se não
quei ra admitir que todo o estado de alma é uma
paisagem – pode ao menos admitir-se que todo o
estado de alma se pode representar por uma pai sa -
gem. Se eu disser “Há sol nos meus pensamentos”,
ninguém compreenderá que os meus pensamentos
estão tristes.

3 – Assim tendo nós, ao mesmo tempo, consciência do
exterior e do nosso espírito, e sendo o nosso
espírito uma paisagem, temos ao mesmo tempo
consciência de duas paisagens. Ora essas paisagens
fundem-se, interpenetram-se, de modo que o nosso
estado de alma, seja ele qual for, sofre um pouco
da paisagem que estamos vendo – num dia de sol
uma alma triste não pode estar tão triste como num
dia de chuva – e, também, a paisagem exterior sofre
do nosso estado de alma – é de todos os tempos
dizer-se, sobretudo em verso, coisas como que “na
ausência da amada o sol não brilha”, e outras coisas
assim.

(Obra poética, 1965.)
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Frondes abrindo no ar um pálio recortado... 

5 Um moinho à beira d’água e imensa e desconforme 
A pincelada verde-azul de um barco enorme.
A casaria além... Perto o cais refletindo 
Uma barra de sombra entre as águas bulindo... 
E, debruçada ao cais, olhando a tarde imensa, 

10 Uma rapariguinha olha as águas e pensa... 
É loira e triste. Nos seus olhos claros anda 
A mesma paz que envolve a paisagem da Holanda. 
Paira o silêncio... Uma ave passa, arminho2 e gaza3, 
A flor d’água, acenando adeus com o lenço da asa... 
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15 É a saudade de Alguém que anda extasiado, a esmo, 
Com a paisagem da Holanda escondida em si mesmo, 
Com aquela rapariga a sofrer e a cismar 
Num pôr de sol que dá vontade de chorar... 
Ai não ser eu um moinho isolado e tristonho 

20 Para viver como na paz de um grande sonho, 
A refletir a minha vida singular 
Na água dormente, na água azul do teu olhar...

(Toda uma vida de poesia, 1957.)

1 aguarela: aquarela.
2 arminho: pele ou pelo do arminho; muito alvo, muito branco, alvura

(sentido figurado).
3 gaza: tecido fino, transparente, feito de seda ou de algodão.

31
O terceiro verso do poema de Olegário Mariano apresenta
doze sílabas métricas e é constituído por três segmen- 
tos distintos. Transcreva esses três segmentos e, anali -
sando-os um a um, como se fossem versos independentes,
aponte o que há de comum e o que há de diferente entre
eles, sob os pontos de vista do número de sílabas métricas
e das posições dos acentos. 

Resolução
O que há em comum nos três segmentos em que o
terceiro verso pode ser dividido é o fato de todos
possuírem quatro sílabas métricas. Entretanto, dife -
renciam-se quanto à posição dos acentos, pois o
primeiro fragmento apresenta tonicidade na 1.ª e na
4.ª sílabas e o segundo e o terceiro fragmentos, na 2.ª
e na 4.ª sílabas.

E / ra / na Ho / lan / da. (1.º segmento)
=                       ===
1   2        3         4

Um / fim / de / tar / de. (2.º segmento)
===         ===

1      2      3     4

Um / céu / la / va / do. (3.º segmento)
===        ===

1       2     3     4
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dizer-se, sobretudo em verso, coisas como que “na
ausência da amada o sol não brilha”, e outras coisas
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15 É a saudade de Alguém que anda extasiado, a esmo, 
Com a paisagem da Holanda escondida em si mesmo, 
Com aquela rapariga a sofrer e a cismar 
Num pôr de sol que dá vontade de chorar... 
Ai não ser eu um moinho isolado e tristonho 

20 Para viver como na paz de um grande sonho, 
A refletir a minha vida singular 
Na água dormente, na água azul do teu olhar...

(Toda uma vida de poesia, 1957.)

1 aguarela: aquarela.
2 arminho: pele ou pelo do arminho; muito alvo, muito branco, alvura

(sentido figurado).
3 gaza: tecido fino, transparente, feito de seda ou de algodão.

32
Considerando o que teoriza Fernando Pessoa em sua
“Nota preliminar” sobre paisagem interna e paisagem
externa, a que conclusão se chega sobre o modo como o
eu lírico se expressa no poema “Paisagem holandesa”? 

Resolução
Fernando Pessoa, no 3.º parágrafo, afirma que “temos
ao mesmo tempo consciência de duas paisagens”, a
externa, que no poema de Olegário Mariano corres -
pon de à paisagem holandesa descrita na primeira
estrofe, e a interna, expressa na segunda estrofe por
meio de sentimentos como saudade, sofrimento,
tristeza e solidão.
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Leia o texto para responder, em português, às questões de
números 33 a 36.

From child hunger to obesity: 

Brazil’s new health scourge
Daniele Bassi

May 19, 2014

Since it was established in 1982, the Brazilian NGO
Pastoral da Criança used weight to ascertain whether a
child was unhealthy. Recently, that had to change when
they started to see more and more obesity in poor
communities. “As we started noticing some children
were overweight, we had to change our practices
entirely,” says nutritionist Paula Pizzatto. “Now height
and the BMI [body mass index] are also taken into
consideration.”

When Pastoral da Criança first started its work,
malnutrition and lack of basic childcare where the cause
of high infant mortality rates – 8.3% in 1980. By
engaging and training community leaders to carry out
regular visits to local families, the organisation
encouraged more breastfeeding and prenatal care. At the
same time, the government’s zero hunger programme
took millions of Brazilians out of extreme poverty and
more than halved the rates of child mortality. According
to the World Food Programme, hunger affects only 6.9%
of Brazil’s population now. However, these impressive
statistics do not mean that most Brazilians are healthy.
The last figures released by the health ministry show that
51% of country’s population are overweight an one in
three children age five to nine is overweight. 

A cash transfer scheme called Bolsa Familia allowed
many who were once excluded from the free market to
become consumers. “Parents who were undernourished
as children can now put a bottle of Coca-Cola on their
tables. lt is a matter of status. They feel proud,” says
Pizzatto. 

Companies quickly understood there was a market of
new consumers to explore. Door-to-door selling of
affordable products as well as tailor-made payment
options allowed slum dwellers and remote communities
to get food without travelling to the supermarket, so
processed products became more accessible than fresh
fruit and vegetables. Most people in the poorest
communities in Brazil are under-educated, making them
more vulnerable to advertising. For instance, Nestle’s
floating supermarket navigates the Amazon with a
powerful market campaign that claims to “offer access to
nutrition, health and wellbeing to the remote community
of the north region”. But it mainly sells yoghurts, ice
cream and chocolate. “Quality of the food is now more
of an issue than access to it,” says Arnoldo de Campos,
secretary for the National Secretariat for Food and
Nutritional Security, “We still have a small fraction of
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people that don’t have access to food, in isolated rural
areas or indigenous communities, but the most serious
problem now is obesity.” 

Pastoral’s follow-up nutritional programme focuses on
the first 1,000 days of the infant, including the time he or
she is the womb. Providing healthy nutrition during this
first stage of life is essential to prevent both malnutrition
and obesity. The programme is still new and has only
been introduced in 23 of the 27 Brazilian states. “So far,
we have nearly 13,000 children under the nutritional
programme,” says Pizzatto. “Around 11% are overweight
or obese and about 2% are undernourished.” A lack of
playgrounds in needy communities and national
maternity leave of only four months, which means that
babies cannot be breastfed exclusively for the first six
months, contributes to the problem. The full results of the
nutritional programme haven’t been published yet, but
Pastoral is very aware of the challenges that lie ahead. “It
is easier to introduce a new feeding habit when dealing
with malnutrition, but it is definitely more difficult to
correct existing ones, when the entire family is involved,”
said Pizzatto.

The government recognises the seriousness of the
problem. In 2011, it created the Intersectoral Strategy for
Control and Prevention of Obesity, which started, among
other things, the promotion of health feeding habits in
public schools. But despite all the efforts, combating
obesity will be an arduous task. “We have a poorly
legislated production system which is addicted to bad-
quality food and unregulated advertising practices.” says
de Campos. “For instance, the latest Coca-Cola slogan is
‘open happiness’, for a soft drink full of sugar. It is more
difficult to tackle obesity than hunger.”

(www.theguardian.com. Adaptado.) 

33
Segundo o texto, que critérios a ONG Pastoral da Criança
utiliza atualmente para avaliar a saúde das crianças?

Resolução
O peso, altura e índice de massa corpórea das
crianças.
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Pastoral da Criança used weight to ascertain whether a
child was unhealthy. Recently, that had to change when
they started to see more and more obesity in poor
communities. “As we started noticing some children
were overweight, we had to change our practices
entirely,” says nutritionist Paula Pizzatto. “Now height
and the BMI [body mass index] are also taken into
consideration.”
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statistics do not mean that most Brazilians are healthy.
The last figures released by the health ministry show that
51% of country’s population are overweight an one in
three children age five to nine is overweight. 

A cash transfer scheme called Bolsa Familia allowed
many who were once excluded from the free market to
become consumers. “Parents who were undernourished
as children can now put a bottle of Coca-Cola on their
tables. lt is a matter of status. They feel proud,” says
Pizzatto. 

Companies quickly understood there was a market of
new consumers to explore. Door-to-door selling of
affordable products as well as tailor-made payment
options allowed slum dwellers and remote communities
to get food without travelling to the supermarket, so
processed products became more accessible than fresh
fruit and vegetables. Most people in the poorest
communities in Brazil are under-educated, making them
more vulnerable to advertising. For instance, Nestle’s
floating supermarket navigates the Amazon with a
powerful market campaign that claims to “offer access to
nutrition, health and wellbeing to the remote community
of the north region”. But it mainly sells yoghurts, ice
cream and chocolate. “Quality of the food is now more
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people that don’t have access to food, in isolated rural
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Pastoral’s follow-up nutritional programme focuses on
the first 1,000 days of the infant, including the time he or
she is the womb. Providing healthy nutrition during this
first stage of life is essential to prevent both malnutrition
and obesity. The programme is still new and has only
been introduced in 23 of the 27 Brazilian states. “So far,
we have nearly 13,000 children under the nutritional
programme,” says Pizzatto. “Around 11% are overweight
or obese and about 2% are undernourished.” A lack of
playgrounds in needy communities and national
maternity leave of only four months, which means that
babies cannot be breastfed exclusively for the first six
months, contributes to the problem. The full results of the
nutritional programme haven’t been published yet, but
Pastoral is very aware of the challenges that lie ahead. “It
is easier to introduce a new feeding habit when dealing
with malnutrition, but it is definitely more difficult to
correct existing ones, when the entire family is involved,”
said Pizzatto.

The government recognises the seriousness of the
problem. In 2011, it created the Intersectoral Strategy for
Control and Prevention of Obesity, which started, among
other things, the promotion of health feeding habits in
public schools. But despite all the efforts, combating
obesity will be an arduous task. “We have a poorly
legislated production system which is addicted to bad-
quality food and unregulated advertising practices.” says
de Campos. “For instance, the latest Coca-Cola slogan is
‘open happiness’, for a soft drink full of sugar. It is more
difficult to tackle obesity than hunger.”

(www.theguardian.com. Adaptado.) 

34
Segundo o texto, que ações por parte do Governo Federal
e da Pastoral da Criança podem ter ajudado a diminuir a
taxa de mortalidade infantil?

Resolução
O engajamento e treinamento, por parte da Pastoral
da Criança, de líderes comunitários,  com o intuito de
realizar visitas regulares, encorajan do mais amamen -
tação e cuidados pré-natal.
O Governo Federal, através de seu programa Fome
Zero, tirou milhões de brasileiros da pobreza extrema
e reduziu em mais da metade a taxa de mortalidade
infantil.
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Since it was established in 1982, the Brazilian NGO
Pastoral da Criança used weight to ascertain whether a
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communities. “As we started noticing some children
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and the BMI [body mass index] are also taken into
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three children age five to nine is overweight. 

A cash transfer scheme called Bolsa Familia allowed
many who were once excluded from the free market to
become consumers. “Parents who were undernourished
as children can now put a bottle of Coca-Cola on their
tables. lt is a matter of status. They feel proud,” says
Pizzatto. 

Companies quickly understood there was a market of
new consumers to explore. Door-to-door selling of
affordable products as well as tailor-made payment
options allowed slum dwellers and remote communities
to get food without travelling to the supermarket, so
processed products became more accessible than fresh
fruit and vegetables. Most people in the poorest
communities in Brazil are under-educated, making them
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Pastoral’s follow-up nutritional programme focuses on
the first 1,000 days of the infant, including the time he or
she is the womb. Providing healthy nutrition during this
first stage of life is essential to prevent both malnutrition
and obesity. The programme is still new and has only
been introduced in 23 of the 27 Brazilian states. “So far,
we have nearly 13,000 children under the nutritional
programme,” says Pizzatto. “Around 11% are overweight
or obese and about 2% are undernourished.” A lack of
playgrounds in needy communities and national
maternity leave of only four months, which means that
babies cannot be breastfed exclusively for the first six
months, contributes to the problem. The full results of the
nutritional programme haven’t been published yet, but
Pastoral is very aware of the challenges that lie ahead. “It
is easier to introduce a new feeding habit when dealing
with malnutrition, but it is definitely more difficult to
correct existing ones, when the entire family is involved,”
said Pizzatto.

The government recognises the seriousness of the
problem. In 2011, it created the Intersectoral Strategy for
Control and Prevention of Obesity, which started, among
other things, the promotion of health feeding habits in
public schools. But despite all the efforts, combating
obesity will be an arduous task. “We have a poorly
legislated production system which is addicted to bad-
quality food and unregulated advertising practices.” says
de Campos. “For instance, the latest Coca-Cola slogan is
‘open happiness’, for a soft drink full of sugar. It is more
difficult to tackle obesity than hunger.”

(www.theguardian.com. Adaptado.) 

35
Segundo o texto, que estratégias as empresas de produtos
alimentícios industrializados usam para atrair os novos
consumidores incluídos no mercado pelo programa de
transferência de renda Bolsa Família?

Resolução
Venda de produtos acessíveis, porta a porta, bem
como opções de pagamento personalizado, permitindo
que os moradores de favelas e comunidades remotas
consumam produtos sem a necessidade de se deslo -
carem até um supermercado.
Isso gera um maior consumo de produtos processados
em detrimento de frutas e legumes frescos e uma
maior exploração da propaganda para um público
menos escolarizado.
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Pastoral’s follow-up nutritional programme focuses on
the first 1,000 days of the infant, including the time he or
she is the womb. Providing healthy nutrition during this
first stage of life is essential to prevent both malnutrition
and obesity. The programme is still new and has only
been introduced in 23 of the 27 Brazilian states. “So far,
we have nearly 13,000 children under the nutritional
programme,” says Pizzatto. “Around 11% are overweight
or obese and about 2% are undernourished.” A lack of
playgrounds in needy communities and national
maternity leave of only four months, which means that
babies cannot be breastfed exclusively for the first six
months, contributes to the problem. The full results of the
nutritional programme haven’t been published yet, but
Pastoral is very aware of the challenges that lie ahead. “It
is easier to introduce a new feeding habit when dealing
with malnutrition, but it is definitely more difficult to
correct existing ones, when the entire family is involved,”
said Pizzatto.

The government recognises the seriousness of the
problem. In 2011, it created the Intersectoral Strategy for
Control and Prevention of Obesity, which started, among
other things, the promotion of health feeding habits in
public schools. But despite all the efforts, combating
obesity will be an arduous task. “We have a poorly
legislated production system which is addicted to bad-
quality food and unregulated advertising practices.” says
de Campos. “For instance, the latest Coca-Cola slogan is
‘open happiness’, for a soft drink full of sugar. It is more
difficult to tackle obesity than hunger.”

(www.theguardian.com. Adaptado.) 

36
Leia os dois últimos parágrafos e cite quatro fatores que
contribuem para o aumento da obesidade infantil.

Resolução
Fatores que contribuem para o aumento da obesidade
infantil:
• falta de playgrounds em comunidades carentes.
• licença maternidade de apenas quatro meses, o que

dificulta que as mães amamentem seus bebês nos
primeiros seis meses.

• sistema de produção mal legislado acostumado a
alimentos de má qualidade.

• práticas de propaganda não regulamentadas.
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RREEDDAAÇÇÃÃOO

Texto 1

O Brasil era o último país do mundo ocidental a
eliminar a escravidão e para a maioria dos parlamentares
que se tinham empenhado pela abolição aquestão estava
encerrada. Os ex-escravos foram abandonados à própria
sorte. Caberia a eles, daí por diante, converter sua
emancipação em realidade. Se a lei lhes garantia status
jurídico de homenslivres, ela não lhes fornecia os meios
para tornar sua liberdade efetiva. A igualdade jurídica não
era suficiente para eliminar as enormes distâncias sociais
e os preconceitos que mais de trezentos anos de cativeiro
haviam criado. A Lei Áurea abolia a escravidão mas não
seu legado. Trezentos anos de opressão não se eliminam
com uma penada. A abolição foi apenas o primeiro passo
na direção da emancipação do negro. Nem por isso
deixou de ser uma conquista, se bem que de efeito
limitado.

(Emília Viotti da Costa. A abolição, 2008.)

Texto 2

O Instituto Ethos, em parceria com outras entidades,
divulgou um estudo sobre a participação do negro nas 500
maiores empresas do país. E lamentou, com os jornais, o
fato de que 27% delas não souberam responder quantos
negros havia em cada nível funcional. Esse dado foi
divulgado como indício de que, no Brasil, existe racismo.
Um paradoxo. Quase um terço das empresas demonstra a
entidades seriíssimas que “cor” ou “raça” não são filtros
em seus departamentos de RH e, exatamente por essa
razão, as empresas passam a ser suspeitas de racismo.
Elas são acusadas por aquilo que as absolve. Tempos
perigosos, em que pessoas, com ótimas intenções, não
percebem que talvez estejam jogando no lixo o nosso
maior patrimônio: a ausência de ódio racial.

Há toda uma gama de historiadores sérios, dedicados
e igualmente bem-intencionados, que estudam a
escravidão e se deparam com esta mesma constatação:
nossa riqueza é esta, a tolerância. Nada escamoteiam:
bem documen tados, mostram os horrores da escravidão,
mas atestam que, não a cor, mas a condição econômica é
que explica a manutenção de um indivíduo na pobreza.
[...] Hoje, se a maior parte dos pobres é de negros, isso
não se deve à cor da pele. Com uma melhor distribuição
de renda, a condição do negro vai melhorar
acentuadamente. Porque, aqui, cor não é uma questão. 

(Ali Kamel. “Não somos racistas”. 

www.oglobo.com.br. 09.12.2003.)
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Texto 3

Qualquer estudo sobre o racismo no Brasil deve
começar por notar que, aqui, o racismo é um tabu. De
fato, os brasileiros imaginam que vivem numa sociedade
onde não há discriminação racial. Essa é uma fonte de
orgulho nacional, e serve, no nosso confronto e com -
paração com outras nações, como prova inconteste de
nosso status de povo civilizado.

(Antonio Sérgio Alfredo Guimarães. Racismo e anti-racismo no

Brasil, 1999. Adaptado.)

Texto 4

Na ausência de uma política discriminatória oficial,
estamos envoltos no país de uma “boa consciência”, que
nega o preconceito ou o reconhece como mais brando.
Afirma-se de modo genérico e sem questionamento uma
certa harmonia racial e joga-se para o plano pessoal os
possíveis conflitos. Essa é sem dúvida uma maneira
problemática de lidar com o tema: ora ele se torna
inexistente, ora aparece na roupa de alguém outro.

É só dessa maneira que podemos explicar os resultados
de uma pesquisa realizada em 1988, em São Paulo, na
qual 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito
e 98% dos mesmos entrevistados disseram conhecer
outras pessoas que tinham, sim, preconceito. Ao mesmo
tempo, quando inquiridos sobre o grau de relação com
aqueles que consideravam racistas, os entrevistados apon -
tavam com frequência parentes próximos, namorados e
amigos íntimos. Todo brasileiro parece se sentir, portanto,
como uma ilha de democracia racial, cercado de racistas
por todos os lados.

(Lília Moritz Schwarcz. Nem preto nem branco, 

muito pelo contrário, 2012. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios
conhecimentos, escreva uma redação de gênero disserta -
tivo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa,
sobre o tema:

O legado da escravidão e o 
preconceito contra negros no Brasil

Comentário à proposta de Redação 

Propôs-se  a elaboração de um texto de gênero
dissertativo sobre o tema: O legado da escravidão e o
preconceito contra negros no Brasil. Apresentaram-se,
como base para a produção do candidato, quatro
textos. 

No primeiro, a historiadora Emília Costa afirma
que a abolição trouxe a igualdade jurídica mas não
emancipou de fato o negro, uma vez que não foram
eliminadas as “enormes distâncias sociais e os precon -
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ceitos” de mais de três séculos. 
Já no segundo texto, o jornalista Ali Kamel cons -

tata que “quase um terço das empresas” não adotam
“cor” ou “raça” como critério de admissão, o que
permitiria inferir a “ausência de ódio racial”. Nessa
linha de raciocínio, a pobreza “não se deve à cor da
pele”, mas sim a uma injusta distribuição de renda. 

No terceiro texto, o sociólogo Antonio Sérgio
Guimarães defende a tese de que somos um “povo
civilizado”, já que no Brasil “o racismo é um tabu”.

No último texto, a antropóloga Lília Schwarcz
observa que, devido à ausência de “uma política
discriminatória oficial”, a maioria dos brasileiros não
se revela preconceituosa, atribuindo aos “outros”
(parentes, namorados, amigos) a pecha de racistas. 

Após a leitura atenta dos textos apresentados, o
candidato deveria proceder à própria análise do tema,
valendo-se também de “seus próprios conhecimentos”
sobre o assunto. Caso se tenha identificado com o
primeiro e o quarto texto,  poderia começar por
reconhecer que, a partir de 1888, a escravidão teria
dado lugar a uma liberdade relativa, que não apagou
trezentos anos de opressão, tampouco diminuiu o
abismo social que separava brancos e negros. Caberia,
a partir dessa constatação, apontar alguns dos desdo -
bramentos da abolição, entre os quais a perpetuação
do racismo – às vezes explícito, às vezes velado – nas
relações pessoais, sociais e profissionais. Prova disso
estaria, por exemplo, nas inúmeras pesquisas que
revelam receberem os negros salários inferiores aos
dos brancos até mesmo no exercício de função
idêntica.

Outro aspecto a ser lembrado se refere à negação
do preconceito, muito comum entre  brasileiros que,
tentando parecer politicamente corretos, adotariam
um discurso pretensamente igualitário. Para estes,
preconceituosos seriam, paradoxalmente, aqueles com
quem teriam laços mais fortes. 
Caso, porém, o candidato tenha concordado com os
textos 2 e 3, caberia destacar os avanços ocorridos em
relação à discriminação racial, uma vez que o racismo
no País passou a ser considerado crime inafiançável.
Também as cotas raciais, que facilitam o acesso de
negros ao ensino superior, poderiam servir como
demonstração de que a sociedade brasileira tem
evoluído no que diz respeito à diminuição da desigual -
dade entre brancos e negros.
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