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QUESTÃO 1
a)
n inferno, a expressão
e
que se opõe ao títtulo é “um cam
mpo
Na cançção “Fórmula mágica da Pazz”, do álbum SSobrevivendo no
minado
o”. Com tal exxpressão, a favvela é caracterrizada como um
u território co
onflagrado, noo qual a violên
ncia prevalece (“a
gente vvive se matand
do”), o que é indicado no u
uso de armas e explosivos. Já a expressãoo que concord
da com o título é
“descan
nse seu gatilh
ho”. Ela sugerre uma alternaativa para a comunidade,
c
propondo a ddeposição das armas como via
pacificaadora. O verso
o “não me olhe assim, eu so u igual a você” assinala que a demanda dde reconhecime
ento e de respeito
mútuo entre os mem
mbros da comunidade podee contribuir pa
ara a construçã
ão de uma cuultura da paz. Todo o percu
urso
ntradições dessse ambiente hostil,
h
marcado
o pela violênciia, reiterando que a pacificaação
figurativvo da canção explora as con
parece ser algo difícil de alcançar. Disso
D
decorre o refrão, que insiste na proccura da fórmulla mágica da paz
p e na sugesstão
nidade um cam
minho a ser trilhado (“meu raap é
de que o próprio gênero poético-musical, o rap, ffornece aos jovvens da comun
o trilho”).
b)
ua linguagem e ritmos característicos, o rrap aborda prroblemas cotid
dianos vividos por pessoas marginalizadas
m
s na
Com su
sociedade. No caso brasileiro, as canções trazem um retrato da situação em que
q vivem morradores de bairros de periferria e
munidades, mais expostos à precariedade
p
e à violência urbana. O estudo do rap nãoo somente dá visibilidade a essa
e
de com
realidad
de social, mas também amplia a sua comp
preensão a parrtir do olhar de quem a vivee, já que as can
nções permitem a
essa po
opulação marg
ginalizada falarr direta e interrnamente de seus
s
problemas. Por isso, est
studar o rap é dar um passo
o ao
encontrro do outro. Ao
A dar voz aos excluídos, o g
gênero clama eticamente po
or uma aberturra à diferença. E esse clamo
or se
realiza por meio de uma
u
linguagem
m artística pró
ópria, que exig
ge o entendim
mento de códiggos e convençções estéticas. Ao
mos uma beleza e uma sensiibilidade especcíficas e somoss convidados a uma melhorr compreensão
o do
estudá-las, descobrim
mundo e de nós mesm
mos, segundo o raciocínio dee Todorov.

QUESTÃO 2
a)
Na pero
oração do Serm
mão de 1672, padre Antônio
o Vieira procura impactar a audiência fazeendo-a imagina
ar o encontro dos
vivos co
om os mortos. Convoca os mortos
m
a darem
m um depoime
ento sobre a exxperiência da ppassagem para
a o além. Trataa-se
da simu
ulação de umaa fala, um cham
mamento retó
órico ao discursso dos mortos, pelo qual o ppregador dram
matiza o momeento
crucial da travessia humana
h
(o cru
uzamento das portas), quan
ndo ocorre o julgamento soobre eternidade da alma. Outra
gia retórica em
mpregada na peroração
p
é o apelo veeme
ente à consciência dos cristããos através do
o uso repetido
o de
estratég
interjeiçções. As sucessivas frases exxclamativas enffatizam e amp
pliam o pathoss, acentuando a tensão do enfrentamento
e
o da
morte e do juízo final.
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b)
S
o preg
gador pretende
e comover os ouvintes
o
despeertando neles os
o sentimentoss de
Nesse trecho de encerramento do Sermão,
temor e aflição que cercam
c
o encontro com a mo
orte e o juízo final. Ao mobilizar recursos que despertam
m fortes emoçõ
ões,
Vieira p
procura fazer com
c
que a aud
diência se sintaa estimulada a rever e alterarr o seu compoortamento. Seu
u objetivo é mo
over
o públicco a renunciarr à vida materrial e aos prazeeres terrenos, seguindo as orientações
o
esppirituais da Igrreja, em buscaa da
vida eteerna.

QUESTÃO 3
a)
No treccho citado, as palavras “corp
po” (carne) e “alma” (sopro
o) marcam a te
ensão vivida peela personage
em Ruth na Igrreja,
quando
o ela vai assistiir à missa das Almas na com
mpanhia da tia
a Joana, após ter
t presenciad o os castigos físicos imposto
os a
Sancha por sua tia Ittelvina. Diante
e do altar, Rutth sente comp
paixão pelos sofrimentos
s
daa jovem escravvizada. O conflito
ma moral e relig
gioso que surg
ge quando tom
ma consciência de que, apesa
ar da humanid
dade
vivenciaado por ela decorre do dilem
que as igualava do po
onto de vista espiritual
e
(cristtão), as diferen
nças físicas parreciam justificaar as desiguald
dades de condição
o.
social e de tratamento
b)
uth questiona a justiça e ped
de intervenção divina em favvor de Sancha.. As duas frase
es finais do treecho
Em suas reflexões, Ru
mentos causad
dos à jovem negra, demonsttram sua emp
patia em relaçãão à
citado, em que ela pede a reparação pelos sofrim
dos abusos, im
mpostos à em
mpregada pelaas tias carolas.. A falência re
etrata as conddições de trab
balho vigentess na
vítima d
sociedade brasileira ao
o final do sécu
ulo XIX, após a abolição. Evid
dencia-se na na
arrativa a cont inuidade do prreconceito racial e
o regime escravocrata que hhaviam se natu
uralizado entree as
da exploração do traabalho domésttico, com prát icas típicas do
gem familiar e de uma formação social forrjada no conte
exto da burguesia
famíliass. O que Ruth vivencia resultta de sua orig
branca, católica e esccravocrata do Rio
R de Janeiro . Na perspectivva de Antoine Compagnon, a leitura do romance faculttaria
ao leito
or de hoje um
m conhecimen
nto do contexxto histórico, dos
d pensamen
ntos e valoress que sustenta
avam argumen
ntos
discrimiinatórios e preconceituosos em relação aaos afrodesce
endentes no Brasil
B
do sécullo XIX. Essa literatura tamb
bém
permitee ao leitor ter contato
c
com o processo de to
omada de con
nsciência da personagem fem
minina diante das
d injustiças e das
desiguaaldades sociais. A empatia da adolescentee pela jovem negra de mesm
ma idade perm
mite ao leitor contemporâneo
c
o se
sensibiliizar com uma situação que trouxe sofrimen
nto a ambas.
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QUESTÃO 4
a)
Na prim
meira frase, o uso
u da conjunçção adversativaa “mas” indica
a surpresa pelo fato de Beneddita ser considerada linda, co
omo
se a su
urdez impedissse a beleza; isto é, as du
uas característticas são apre
esentadas com
mo incompatívveis, revelando
o o
capacitiismo do autorr do comentário. Na segund
da frase, a con
njunção aditiva
a “e” acrescennta uma qualid
dade de Bened
dita,
enfatizaando que ela pode
p
ser linda e surda. A preesença dessa conjunção
c
reitera a defesa ddo anticapacitissmo na sequência
argumeentativa. A relaação de oposiçção, presente n
na conjunção adversativa,
a
dá lugar à ideiaa de compleme
entaridade, com o
uso da aditiva.
b)
Trata-see de uma atitu
ude capacitista.. Em uma convversa, dirigir-se
e a alguém que está ao ladoo da pessoa surrda é discrimin
ná-la
e excluíí-la de uma relação social, pois
p assim se p
pressupõe que ela não tem condições
c
de eestabelecer comunicação com
mo
seu entorno, seja por meio de leiturra labial ou porr outros recurssos disponíveis.

QUESTÃO 5
a)
empresários” (do
( setor digitaal) e “protagon
nistas”.
A expreessão “viram-see enredados” refere-se aos ssubstantivos “e
b)
De acorrdo com o textto 1, a finalidade das ferrameentas deveria ser
s integrar as pessoas, mas os empresários (donos da rede),
visando
o o lucro, acab
bam usando-ass para coleta d
de dados e mapeamento de
e interesses ecconômicos, de forma a atrair os
usuários. O dilema, portanto, não é da rede (digittal), mas do usso que os emp
presários fazem
m dela; como sugere
s
a charge, o
dilema é o pescador que
q lança sua rede
r
(de pescaa) de forma calculada para ca
apturar os peixxes.

QUESTÃO 6
a)
Segund
do os comentáários de Audino Vilão, na deemocracia greg
ga, apenas ho
omens maioress de 21 anos, não-estrangeiiros,
livres e proprietários de terras pod
diam votar. Taais requisitos diferem
d
significcativamente dda compreensã
ão da democracia
que não faz disstinção de gên
nero, classe soccial e raça no exercício
e
da cid
dadania pelos membros de uma
u
comunidaade.
atual, q
Se a deemocracia aten
niense pode ser considerada elitista, na me
edida em que exclui
e
uma parrcela expressiva
a da cidade grrega
do exerrcício da política, a democra
acia do século XXI visa ser abrangente,
a
ig
gualitária, com
mo mostra, porr exemplo, o voto
v
facultattivo aos jovens com mais de 16 anos.
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b)
meiro parágrafo
o, o vocativo “Parça”
“
se refeere ao povo grrego de Atenass; no segundo parágrafo, o vocábulo
v
“mano”
No prim
se referre aos políticoss que devem se
er cobrados peelos cidadãos.

QUESTÃO 7
a)
As palaavras “traça” e “traças” esta
abelecem umaa relação antité
ética (relação de
d contraste, ooposição, uma
a antítese) porrque
“traça” (na segunda estrofe) tem o sentido de ccriar, tecer, ela
aborar, planeja
ar, compor, coonceber, e “traças” (na tercceira
estrofe)) remete aos in
nsetos que se alimentam
a
de ttecidos e papé
éis, destruindo, desmanchanddo o tecido.
b)
P
porque “tramas” ffaz referência tanto à trama
a dos fios do ssudário (da tela) que ele tecce e
A palavvra remete a Penélope
destecee quanto ao arrtifício (truque,, ardil) criado por ela para enganar
e
o pai e os pretende ntes e continu
uar esperando por
Ulisses.

QUESTÃO 8
a)
O título
o Menimilímettros é um neologismo que aaglutina as palavras “menino” e “milímettros”, além de
e “centímetross” e
“metros”. Os versos que
q sintetizam
m o título são: “um aviso: qu
uanto mais retiinto o meninoo / mais fácil de
e ser extinto /sseus
centímeetros não supo
ortam 9 milíme
etros / porque eesses meninos / esses menino
os sentem mettros”.
b)
O jogo de palavras occorre entre os termos
t
“reforçço” e “reforçam”, nos versoss: “nunca tiverram reforço – de ninguém / mas
reforçam
m a força e a tática / do tráfico...”. A faltta de reforço (isto é, apoio escolar, instituucional, político e social) levaa os
menino
os a reforçarem
m o tráfico.
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QUESTÃO 9
a)
Os miccroplásticos po
odem liberar alguns produttos químicos na água, com
mo plastificanttes e retardadores de chama.
Temperraturas mais elevadas aumen
ntam a velocid
dade da reação
o de degradaçção e aumentaam a solubilidade dos produ
utos
químico
os liberados naa degradação ou
o já presentess no plástico.
b)
nte. O produto
o (sacola de laavagem) é um
ma medida efe
etiva contra a poluição dos microplásticoss da
Concordo parcialmen
m de roupas. No entanto, a sacola não aacaba com o problema da poluição dos ooceanos, pois não impede que
lavagem
produto
os químicos sejjam ali liberados pela decom
mposição de microplásticos decorrentes de outras fontes, como o descarte
incorretto de embalagens plásticas.

QUESTÃO 10
0
a)
ós ter se recusa
ado a ceder seeu assento a um
m homem bran
nco,
A mulher da imagem passou a ter reconhecimentto mundial apó
do
na seçãão de um ôn
nibus reservad
da para negro
os. Como con
nsequência histórica podem
mos citar o fortalecimento
f
movimeento pelos direeitos civis nos Estados
E
Unidoss, a luta contra
a as políticas de
e segregação rracial e suas co
onquistas.
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b)
f
ser um dispositivo dee memória, org
ganizando narrativas sobre o passado e prropondo reflexxões
O museeu tem como função
sobre o futuro. Nessee sentido, a fo
oto está presen
nte ali pois se trata de um museu nacion al de história das mulheres. Ela
remete,, portanto, à lu
uta e à memória de uma mu lher que teve um
u papel crucial no movimennto dos direito
os civis nos EUA
A.
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