
SIMULADO 1º DIA – 05/07/2019 – GABARITO COMENTADO – 3º ANO 

PORTUGUÊS 
 
Resposta da questão 1 – D 
A autora fala sobre essa nossa “capacidade” de silenciar quanto podemos dizer as palavras e dominá-las, como 
forme de expulsar aquilo que nos amedronta e incomoda, que nos fere e nos isola. Portanto, é possível inferir do 
texto que a “postura equivocada de abdicarmos do diálogo em favor do silêncio” é a resposta à questão, 
fundamentada no seguinte trecho: “No sofrimento desnecessário, quando silenciamos em lugar de esclarecer”. 
 
Resposta da questão 2 - A 
Comentários: Os eufemismos a que Lya Luft se refere dão-nos a impressão de nos proteger dos males nomeados 
pelas palavras, reforçando a ideia de que nos escondemos por trás das palavras, com medo de proferi-las.  
 
Resposta da questão 3 – C 
O texto inova e surpreende o leitor ao apresentar as informações utilizando, simultaneamente, tipos textuais 
diferentes, conferindo ao texto, principalmente nas passagens descritivas e narrativas, imagens mais próximas do 
texto literário do que do jornalístico. 
 
Resposta da questão 4 – D 
O anúncio explora a ambiguidade da expressão “Se toque”, pois se pode entendê-la com o sentido coloquial de 
“ficar atenta”, “estar alerta”; ou com o sentido literal, numa referência ao autoexame para a prevenção do câncer de 
mama, que consiste em apalpar os próprios seios, como faz a atriz Glória Pires. 
 
Resposta da questão 5 – A 
A locução verbal tinha abolido equivale ao tempo pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo abolira.  
 
Resposta da questão 6 – C 
O termo que funciona como sujeito do verbo estar é o pronome relativo que, que por sua vez retoma a ideia de 
historicismo. Já o sujeito do verbo ser (era) é o substantivo historicismo, que vem separado de seu predicado “era a 
expressão de profundas mudanças existenciais” pela oração subordinada adjetiva explicativa “que estava 
relacionado com uma completa reorientação da cultura”, colocada entre vírgulas. 
 
Resposta da questão 7 - B 
A forma verbal adequada na passagem seria fizer porque o verbo fazer é irregular e a conjunção condicional se 
inicia uma construção hipotética. 
 
Resposta da questão 8 – A 
Na alternativa A, a forma verbal “conquistara” está flexionada no pretérito mais-que-perfeito simples, expressando 
a ideia de passado anterior, que também é observada na forma composta do mais-que-perfeito, “tinha conquistado”. 
Na alternativa B, a forma verbal “seria” expressa hipótese que se confirma ao longo dos anos. As duas formas 
verbais de “haver” do último período são impessoais, com o sentido de “existir”: “se lá há água, é bem provável 
que tenha havido vida”. Na alternativa D, na frase “no que se relaciona diretamente ao espaço”, a forma verbal 
destacada está na voz passiva sintética, o que se comprova com a transposição da frase para a voz passiva analítica: 
“no que é relacionado diretamente ao espaço”. Finalmente, a alternativa E é incorreta, pois “formas de vida 
bacteriana” é sujeito da oração destacada nessa alternativa, o que levou corretamente o verbo “existir” ao plural. 
 
Resposta da questão 9 – E 
Na primeira passagem, velho funciona como vocativo, pois é uma interpelação, um chamamento. Na segunda, o 
velho é sujeito do verbo tapou. 
 
Resposta da questão 10 - A 
Meu amor e morena são vocativos. A mesma história tantas vezes lida e esta cantiga são objetos diretos dos verbos 
ler e ouvir, respectivamente. 
 
 
 
 
 



FÍSICA 
 
Resposta da questão 11 – B 
 

Considere a interação da roda dianteira com o solo, ilustrada na figura 1: 

 

 
 

Como a roda dianteira está tracionada, no contato B  ela "empurra" o solo para trás com uma força de atrito atF
r

 
sobre o solo, conforme figura 1. 

Pela lei da ação e reação, o solo atuará sobre roda com uma força de atrito atF ,−

r

 de mesmo módulo e mesma 
direção, mas sentido contrário. 

Logo, a força de atrito sobre a roda dianteira é "para frente". 

 

Considere agora a interação da roda traseira com o solo, ilustrada na figura 2: 

 

 
 

A roda traseira está sendo conduzida pelo chassi do automóvel para frente e, devido à sua interação com o solo, 

tenderá a "empurrar" o solo para frente com uma força atF ,
r

 conforme indicado na figura 2. 

Pela lei de ação e reação, o solo atuará sobre a roda traseira com uma força de atrito de mesmo módulo e mesma 

direção atF ,−

r

 mas de sentido contrário, como indicado na figura 2. 

Logo, a força de atrito sobre a roda traseira é "para trás".   

 
 



Resposta da questão 12 – A 
 
A carga elétrica em módulo que atravessa uma seção transversal do condutor é representada pela área sob a reta, 
isto é, a área entre o gráfico e o eixo do tempo no intervalo citado. 
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Resposta da questão 13 – B 
  

A força resultante aponta para o lado da equipe que aplica a maior força, ou seja, para a esquerda 
representada pela equipe A. Os módulos das acelerações de cada equipe são dados pelo Princípio 

Fundamental da Dinâmica, também conhecido como 2ª lei de Newton: RF m a= ⋅   
 
Equipe A: 

2RF 780 N
a a a 2,6 m s

m 300 kg
= ⇒ = ∴ =

 
 
Equipe B: 

2RF 720 N
a a a 2,4 m s

m 300 kg
= ⇒ = ∴ =

   
 
 

Resposta da questão 14 – A 
 

Se a transmissão fosse em alta amperagem, teríamos o efeito joule presente necessitando de cabos mais grossos 
acarretando em altos custos. A distribuição de energia em altas tensões, no entanto, reduz a necessidade de cabos 
grossos resultando em economia.   

 
Resposta da questão 15 – B 
De acordo com a equação de Clapeyron, podemos determinar a razão entre os números de mols no estado inicial e 
final do gás dentro do cilindro de 25L: 

 

O número de mols do gás que escaparam do cilindro seria então: 

 



Como o gás dentro e fora do cilindro possuem mesma pressão e temperatura, podemos deduzir que: 

 
 

Resposta da questão 16 – B 
 

Sabendo que a transformação que o gás sofre é isotérmica, as temperaturas final e inicial serão iguais. Portanto, ao 
aplicar a lei geral dos gases, tem-se que: 

 

 

 

 
Resposta da questão 17 – C 
 
Sabe-se que, no início do processo, a pressão inicial era de 1,0 atm, o volume inicial era de 120 cm3, e a 
temperatura inicial era de 127°C. No momento em que o gás vai para um estado em que a pressão se torna 12 vezes 
maior (12 atm); e o volume, 6 vezes menor (20 cm3), a temperatura final pode ser encontrada por meio da lei geral 
dos gases: 

 

 

 

 
Resposta da questão 18 – E 
 

As transformações que compõem o ciclo Diesel são: 

A→B – Adiabática 

B→C – Expansão isobárica 

C→D – Adiabática 

D→A – Despressurização isovolumétrica 

Como A→B e C→D são adiabáticas, não há transferência de calor nessas transformações. Durante a expansão 
isobárica B→C – em que há um aumento de volume, sendo o trabalho realizado pelo gás e, portanto, positivo 
(W>0) – há um aumento de temperatura e, consequentemente, da energia interna, logo, ∆U>0. Pela 1ª lei da 
termodinâmica, ∆U = Q – W, percebe-se que, para ∆U ser positivo, a absorção de calor deve ser positiva também. 



Na despressurização isovolumétrica, o trabalho realizado pelo gás é nulo, ou seja, W=0, Como essa 
despressurização liga um estado de maior temperatura a um de menor temperatura, a variação de energia interna é 
negativa, ou seja, ∆U<0. Portanto, pela 1ª lei da termodinâmica para um trabalho nulo, percebe-se que ∆U = Q. 
Como a variação de energia interna é negativa, o calor Q também é negativo. Ou seja, o calor deve ser liberado 
pelo gás. 

Portanto, apenas na transformação B → C há absorção de calor. 

 

Resposta da questão 19 – E 
 
Todas as assertivas estão corretas. 
 
 
Resposta da questão 20 – C 

Para resolver a questão, basta substituir os dados fornecidos pelo enunciado na equação dada, tomando o cuidado 
de ver, pelo gráfico, o valor da resistividade em função da temperatura. Para T = 300 K, a resistividade é de: 

 

 

 
Resposta da questão 21 – B 

 
A questão trata do demônio de Maxwell, argumentando que há possibilidade de transferência de calor de 
um corpo menos quente para um mais quente, portanto, da Segunda Lei da Termodinâmica.  

 

Resposta da questão 22 – B 
 

O trabalho é dado pela área abaixo da curva em um diagrama p×V, portanto τABCD > τAD 

 
Resposta da questão 23 – E 
 

a) “...energina mecânica totalmente energia térmica parcialmente em trabalho...”Nenhuma máquina é capaz 
de transformar toda energia térmica em trabalho e a máquina de Carnot é a máquina que possui maior 
rendimento. 

b) “...tem maior menor eficiência...” 



c)  

d) Nenhuma máquina térmica pode ter o rendimento maior que o ciclo de Carnot. 
e)  Correta. 

 
 
Resposta da questão 24 – C 
 

Pelo gráfico, quando IB = 200 µA e VCE = 0; 5 V, então IC = 20 x 10
-3

 A. Logo, pela Lei de Ohm, V = R x I  

 

Portanto, a resistência elétrica entre o coletor e o emissor do transistor, quando a ddp VCE = 0; 5 V, é 25 Ω. 

 
 
Resposta da questão 25 – B 
 
Como o estado inicial e final é o mesmo para ambos os processos, a variação de temperatura será a mesma, 
portanto, a variação da energia interna também será a mesma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUÍMICA 
 
Resposta da questão 26 – D 
 
2 KMNO4_________ 3 C2H4 
2  mols___________  3 x 28 
   X ________________ 1 
 
X =  2 / 84 = 0,024 mols 
 
 
Resposta da questão 27 – B 
 

 
64________136g 
45 ________ X 
X =  95,6 g 
 
 
Resposta da questão 28 – A 
CaCo3_________ CaO 
100__________ 56 . r 
 20__________4,8 
 
P = 0,43 = 43, %  
 
 
Resposta da questão 29 – A 
O Raio atômico cresce dos períodos da direita para esquerda e nas colunas de cima para baixo, logo a ordem 
apresentada na letra A é incorreta. 
 
 
Resposta da questão 30 – E 
 Mendeleev  organizou sua tabela periódica nos períodos em ordem crescente números atômicos ( prótons) e 
elemento na mesma coluna com propriedades químicas semelhantes. 
 
 
Resposta da questão 31 – D 
Um composto é considerado iônico quando só faz somente ligação iônica ou em compostos que tem ligações 
covalentes se tiver pelo menos uma iônica este composto é considerado iônico. 
 É caso do Na2SO4 .ele faz ligação covalente mas tem uma iônica entre o Na  e o S. 
 
 
Resposta da questão 32 – C 
As forças de atração eletrostáticas dependem apenas das cargas dos íons e da distância entre eles. A proporção 
entre os íons deve ser obedecida de forma a manter a neutralidade elétrica do composto. Formando um retículo 
cristalino no caso do NaCl. 
 



Resposta da questão 33 – C 
A ligação de hidrogênio é um tipo especial de interação dipolo-dipolo entre a extremidade de densidade de carga 
positiva (átomo de hidrogênio) de uma molécula polar, e a extremidade de densidade de carga negativa (átomos de 
O, N ou F) de uma outra unidade molecular. No estado sólido, as ligações de hidrogênio presentes na água  são 
mais efetivas, resultando em efeitos estruturais que conferem maior volume e, portanto, menor densidade ao estado 
sólido do que ao líquido. 
 
Resposta da questão 34 – D 
 A partir de experimentos com raios catódicos, Thomson verificou que, quando se aplicam altas voltagens aos 
eletrodos, os raios catódicos (correntes de elétrons) fluem do cátodo para o ânodo. Ele verificou ainda que esses 
raios se movem em linha reta e são independentes do material dos eletrodos e do gás residual que existe no tubo. 
Assim, Thomson comprovou a existência dos elétrons, uma partícula subatômica. 
 
Resposta da questão 35 – A 
O átomo se assemelha a um pudim de ameixa onde as cargas  negativas estavam uniformemente distribuídas 
mergulhadas nas cargas positivas 
 
Resposta da questão 36 – B 

I. Correta. Analisando a tabela periódica, verifica-se que a massa atômica da prata (Ag) é, aproximadamente, 
107,8 u e massa atômica do chumbo (Pb) é, aproximadamente, 207,2 u. 

II. Incorreta. Os metais de transição correspondem aos elementos das colunas B. Os elementos da extremidade 
esquerda da tabela periódica são metais alcalinos, que são elementos representativos. 

III. Correta. A tabela periódica moderna traz os elementos em ordem crescente de seus números atômicos em 
linhas (horizontal), de modo que elementos com propriedades químicas semelhantes fiquem nas mesmas 
colunas (vertical). 

IV. Incorreta. Nas colunas, que podem ser chamadas de grupos ou famílias, estão elementos com propriedades 
químicas semelhantes. Esses elementos apresentam semelhantes estruturas eletrônicas, porém possuem massas 
atômicas muito diferentes. 

 

Resposta da questão 37 – C 

Isômeros são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Para a resolução dessa 
questão, analisaremos a fórmula molecular de cada composto: 

I. C6H12 
II.C7H16 
III. C7H16 
IV. C6H12 
V. C6H12 

 
Resposta da questão 38 – B 

A função mais provável desse composto pertence à função éster ao considerarmos que os ésteres e os ácidos 
carboxílicos apresentam dois átomos de oxigênio em sua estrutura. 

 
Resposta da questão 39 – E 

Para apresentar um desvio da luz polarizada para a direita( Dextrógioro) ou para esquerda (levogiro) o composto 
orgânico tem que ter carbono quiral logo o que apresenta desvio diferente de zero é o composto V   
 
 
Resposta da questão 40 – C 
 
 C14H18N2O5; amina; ácido carboxílico; amida; éster. 

 

 



GEOGRAFIA 
 
Resposta da questão 41– B 
A desertificação é um processo avançado de degradação do solo em regiões semiáridas, a exemplo da Faixa do 
Sahel ao sul do Deserto do Saara na África e também de áreas do Sertão do Nordeste brasileiro. É causada por 
desmatamento intenso e uso incorreto do solo na agropecuária por um longo tempo. Entre as características de 
superfícies desertificadas: erosões, dunas, baixa atividade biológica no solo, baixo teor de nutrientes, 
impermeabilização e vegetação escassa com dificuldade de expansão.   
 
 
Resposta da questão 42 – B 
Os deslizamentos mais graves ocorrem em áreas com relevo de alta declividade (morros e serras), clima com alta 
pluviosidade e urbanização desordenada, na maioria das vezes com aglomerados subnormais (favelas). A 
especulação imobiliária e o investimento insuficiente em moradias populares estimula a ocupação de áreas de risco 
nas metrópoles brasileiras.   
 
 
Resposta da questão 43 – A 
A mineração pode acarretar vários impactos socioambientais se não for realizada de forma sustentável. Entre os 
impactos, a contaminação da água, a poluição do ar, a contaminação do solo, o desmatamento e a possibilidade do 
surgimento de problemas de saúde na população.   
 
 
Resposta da questão 44 – C 
O gráfico representa o clima tropical (típico ou continental) dominante na região Centro-Oeste do Brasil. Quente, 
com baixa amplitude térmica, chuvas concentradas no verão e inverno com estiagem (seca).   
 
 
Resposta da questão 45 – A 
O climograma 1 é equatorial (Amazônia), uma vez que apresenta temperaturas médias elevadas, baixa amplitude 
térmica, alto índice pluviométrico e boa distribuição de pluviosidade ao longo do ano. O climograma 2 é 
subtropical (Sul), visto que apresenta verão quente, inverno frio, maior amplitude térmica anual e chuvas bem 
distribuídas ao longo do ano.   
 
 
Resposta da questão 46 – C 
A alternativa [C] está correta porque as figuras mostram a alteração do comportamento pluviométrico das chuvas 
convectivas em razão do desmatamento na Amazônia o que afeta a produção agrícola. As alternativas incorretas 
são: [A], porque a alteração do comportamento pluviométrico altera os serviços ecológicos; [B], [D] e [E], porque a 
chuva indicada nas figuras não é classificada como orográfica ou frontal.   
 
 
Resposta da questão 47 – E 
A afirmativa [I] é incorreta porque a criação das Regiões Metropolitanas deu-se na década de 1970. As afirmativas 
[II], [III] e [IV] são corretas porque a estrutura fundiária concentrada invalida o acesso a terra sobrecarregando as 
cidades com parcela da população que, em razão do baixo poder de consumo fica segregada nas cidades e, dessa 
forma, o Estatuto da Cidade é um instrumento que busca reduzir ou eliminar essas distorções.   
 
 
Resposta da questão 48 – C 
O critério utilizado para a hierarquia urbana envolve a centralidade exercida por algumas cidades em relação as 
demais e o restante do território. A capacidade de polarização (atração) da cidade e sua influência depende de um 
conjunto de variáveis como a diversidade na oferta de serviços públicos e privados (saúde, educação, lazer etc.), 
comércio, sistema financeiro e atividade industrial.   
 
 
 
 
 



Resposta da questão 49 – B 
A alternativa [B] está correta porque a verticalização foi um dos processos que marcou a estruturação das 
metrópoles brasileiras nos últimos anos, resultado inclusive, da expansão do mercado imobiliário da década de 
2010. As alternativas incorretas são: [A], porque o transporte coletivo no país não é considerado eficaz ou seguro; 
[C], porque não ocorreu redução significativa das desigualdades sociais; [D], porque as iniciativas sustentáveis não 
são expressivas; [E], porque os espaços são desiguais.   
 
 
Resposta da questão 50 – C 
A Rodada de Doha foi uma negociação comercial multilateral (entre a maioria dos países) coordenada pela OMC 
(Organização Mundial do Comércio) a partir de 2001. Os países se organizaram em dois grupos, os desenvolvidos 
(Estados Unidos e União Europeia) e o G-20 Comercial (emergentes e subdesenvolvidos). O G-20 reivindicava 
maior abertura a entrada de seus produtos agropecuários nos países desenvolvidos. Os desenvolvidos desejavam 
maior acesso aos mercados do G-20 para a entrada de seus produtos industrializados e serviços. A negociação 
chegou a um impasse, visto que nenhum dos lados cedeu o suficiente. O comércio mundial está ameaçado pela 
onda protecionista liderada por Trump a partir de 2017.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLÊS 
 
 
Resposta da questão 51 – C 
A imagem dos resíduos sendo levados pela correnteza somada à frase procura mostrar que, apesar da enorme 
quantidade de lixo, é surpreendente que ainda seja possível encontrar vida nos oceanos. 
 
 
Resposta da questão 52 – A 
A alternativa [A] está correta, pois no terceiro quadrinho o garoto diz: "não estou fingindo, se é isso que você está 
pensando". Isso significa que é possível que o garoto já tenha usado tal estratégia para não ir na escola.   
 
 
Resposta da questão 53 – A 
Com base em elementos, como a imagem da senhora idosa subindo em um tamborete, o abismo “imaginário”que se 
abre logo atrás dela e a frase em inglês “When you grow old, some falls get more dangerous”, pode-se concluir que 
o texto publicitário busca chamar a atenção do leitor para as atitudes que algumas pessoas mais velhas tomam que 
podem levá-las a cair e se machucar seriamente, conforme propõe a alternativa A. 
 
 
Resposta da questão 54 – B 
Tradução do trecho: “O jornal local de negócios quer escrever um artigo sobre as 10 mulheres mais poderosas da 
nossa empresa. Rápido, vá contratar mais 7 mulheres”.   
 
 
Resposta da questão 55 – E 
A alternativa [E] está correta, pois afirma que "o pai de Calvin pediu para ele, na verdade, para matar o tigre e 
empalhá-lo a fim de restaurar sua aparência original, mas o garoto compreendeu de forma errada". O garoto 
entendeu o verbo "to stuff" como rechear (no sentido de alimentar) e não como empalhar.   
 
 
Resposta da questão 56 – E  
Tradução do último quadrinho: "não, sinceramente, eu não conseguiria comer um outro pedaço". A alternativa [E] 
está correta, pois significa (eu não sou capaz).   
 
 
Resposta da questão 57 – E 
A alternativa [E] está correta, pois afirma que a "a maioria das pessoas uso o texting para comunicação pessoal. 
Poucas pessoas usam-no para o trabalho" O texto coloca: "There’s no doubt about it, text messages are for personal 
communication. Only 10%  of messages are work related..." (não há dúvida sobre isso, as mensagens de texto são 

para comunicação pessoal. Apenas 10% das mensagens são relacionadas a trabalho).   
 
 
Resposta da questão 58 – E 
[I] Correta. A afirmação diz que "é mais fácil dizer 'eu te amo' em uma mensagem de texto do que em uma ligação 

telefônica". O texto coloca: "it’s easier to say 'I love you' in a text message than in a phone call", trecho idêntico 
à afirmação [I]. 

 
[II] Correta. A afirmação diz que "o texting é mais barato do que fazer ligações telefônicas". O texto coloca: 

"Generally, texting is cheaper than making phone calls" (em geral, o texting é mais barato do que fazer ligações 

telefônicas). 
  
[III] Correta. A afirmação diz que "o texting pode ser usado em locais barulhentos". O texto coloca: "You can also 

use texting in noisy places like nightclubs" (Você também pode usar o texting em locais barulhentos como 

boates). 
 



[IV] Incorreta. A afirmação diz que "o texting não encoraja os adolescentes a escreverem mais". Na verdade, o 
texto coloca: "'Texting' is now the new way to talk (or “tlk”), especially for young people (o texting é agora 

uma nova maneira de conversar - ou tlk -  especialmente para os jovens). 
  
[V] Incorreta. A afirmação diz que "todo mundo pode ouvir sua conversa por texting". Na verdade, o texto coloca: 
"No one can hear your “conversations,” and you can receive text messages almost anywhere – at work, in meetings, 
or in class" ([por meio do texting], ninguém consegue ouvir suas 'conversas' em nenhum lugar - no trabalho, em 

reuniões ou em aula).   
 
 
Resposta da questão 59 – C 
A alternativa [C] está correta, pois diz que algumas pessoas acham o texting ruim pelo fato de "ele encorajar 
pontuação e ortografia erradas". O texto coloca: "Some people say that a texting encourages bad punctuation and 
spelling" (algumas pessoas dizem que o texting encoraja pontuação e ortografia erradas).   
 
  
Resposta da questão 60 – D 
A alternativa [D] está correta, pois afirma que o texting é "uma maneira especial de se comunicar escrevendo-se 
normalmente com o celular sem a necessidade de usar a fala". O texto coloca: "No one can hear your 
'conversations', and you can receive text messages almost anywhere – at work, in meetings, or in class" ([por meio 

do texting], ninguém consegue ouvir suas 'conversas' em nenhum lugar - no trabalho, em reuniões ou em aula).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIOLOGIA 
 
Resposta da questão 61 – C 
A duas obras capitais de Gilberto Freyre são Casa Grande & Senzala e Sobrados & Mucambos. Ambas apresentam 
um quadro de análise da formação da sociedade patriarcal brasileira. As outras obras mencionadas nas alternativas 
também são exemplos de trabalhos que pensaram o Brasil, porém são de outros autores, como Sérgio Buarque de 
Holanda, Paulo Padro e Caio Prado Jr. 
 
 
Resposta da questão 62 – E 
Todas as afirmativas são verdadeiras. O mito da democracia racial é utilizado como uma forma de ocultar a 
dominação e a violência contra os negros que, desde o período colonial, existe no Brasil. Esse mito acaba por 
valorizar as elites brasileiras, criando uma mentalidade de cordialidade que explica de forma errônea a relação entre 
brancos e negros no país. Hoje existem propostas - como as cotas universitárias para estudantes negros – que visam 
diminuir e extinguir essa herança de desigualdade 
 
 
Resposta da questão 63 – D 
A discussão sobre a formação social do Brasil se confunde com o próprio surgimento da sociologia brasileira. 
Quando, ainda na década de 30, surgiram entre nós os primeiros sociólogos, todos eles tinham uma preocupação 
central em comum: afinal, quem somos nós? O que significa ser brasileiro? Qual é a identidade nacional do Brasil? 
Naturalmente, as respostas formuladas pelos pensadores do período foram as mais variadas, no entanto, todos eles 
procuraram encontrar na história brasileira, na formação de nossa sociedade, as raízes de sua identidade. Assim, é 
dos anos 30 e desse debate sobre a brasilidade que nos vêm as obras magnas do pensamento social brasileiro, tais 
como: Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda (isso mesmo, o pai do Chico Buarque) e Evolução Política 
do Brasil, do intelectual comunista Caio Prado Júnior. Dentre todos os sociólogos nacionais, porém, nenhum deles 
se compara a Gilberto Freyre. A sua obra máxima: Casa-Grande e Senzala, versa justamente sobre a formação 
social do Brasil e sobre a identidade de nossa pátria. Aliás, o que tornou o autor tão significativo, foi  justamente a 
maneira inovadora pela qual ele interpretou o Brasil. Até então era comum, sobretudo por influência do darwinismo 
social, considerar-se que a miscigenação, isto é a mistura de etnias, é um mal que enfraquece nações. Freyre, por 
sua vez, via na mistura de raças e povos que compõe o Brasil, a grande riqueza de nossa nação. Para ele, o 
elemento fundante da identidade nacional é o fato de que somos diversos, que a brasilidade foi constituída pela 
síntese entre a cultura portuguesa dos colonizadores, as matrizes originárias indígenas e as influências trazidas 
pelos africanos. Para Freyre, mais do que uma mera justaposição de elementos culturais diversos, o que o nosso 
país realizou foi a construção de uma pátria capaz de lidar com as diferenças. Nosso país não tem um grande 
histórico militar e a colonização aqui jamais se impôs por um conflito aberto, tal como foi no México ou no Peru. 
Diante de tudo isso, é fácil de entender o texto do enunciado e marcar como correta a letra A. Ela ressalta 
justamente o quanto nossa colonização não se deu de maneira violenta, mas sim com pouca força do Estado.  
 
 
Resposta da questão 64 – B 
Muitas vezes a arte nos serve para refletirmos a respeito da realidade. Na ilustração apresentada, o artista apresenta 
uma situação de duas crianças que possuem uma relação dissonante com o objeto “trem”: enquanto uma é obrigada 
a puxar um trem “em tamanho real” (retratando o trabalho infantil), a outra somente brinca com seu trem “de 
mentirinha”. Tal ilustração revela as contradições da sociedade: enquanto as crianças de uma classe social são 
obrigadas a trabalhar, as outras podem brincar. 
 
 
Resposta da questão 65 – C 
O processo de aculturação está atrelado ao convívio entre culturas diferentes, de forma que a adoção de costumes é 
gradual e raramente implica a assimilação completa de uma cultura por outra. Traços de uma língua, da culinária ou 
de crenças religiosas, por exemplo, permanecem ainda que de forma fragmentada. 
 
 
Resposta da questão 66 – E 
O texto chama atenção para a abordagem que se faz dos projetos que resgatam e contemplam o passado cultural 
brasileiro e sua diversidade. Ao nos aproximarmos dos valores culturais africanos, aproximamo-nos de parte 
essencial da cultura brasileira, construída dentro de um processo generalizado de trocas mútuas de diversos 
aspectos culturais entre as etnias que conviveram e ainda convivem em um mesmo espaço. 



Resposta da questão 67 – C 
O modo com o qual a política brasileira se propõe é somente um dos obstáculos para a consolidação da democracia 
no Brasil. Holanda atenta para o problema da igualdade civil, onde os direitos fundamentais da pessoa humana e 
social devem ser pensados em âmbito político, proporcionando a viabilização da igualdade entre as pessoas.  
 
 
Resposta da questão 68 – D 
Os três grandes nomes da sociologia no período foram Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado 
Júnior. Tais intelectuais foram particularmente importantes pelas contribuições que deram à compreensão da 
sociedade brasileira, sendo até hoje reconhecidos na formação do pensamento brasileiro. Posteriormente, autores 
como Antonio Candido e Florestan Fernandes também ganharam prestígio com temas correlatos.  
 
 
Resposta da questão 69 – B 
A ideia de “democracia racial” é comumente atribuída à Gilberto Freyre. Em sua obra, ele procura defender que o 
Brasil se constituiu como um empreendimento bem-sucedido. Para isso, ele faz uma abordagem culturalista da 
sociedade brasileira desde o período colonial. Ainda hoje as teses de Gilberto Freyre geram muitos debates e 
incompreensões (tanto daqueles que as criticam e daqueles que as defendem). Mas é fato que tal autor foi 
fundamental para pensar a cultura brasileira e para gerar uma identidade nacional. 
 
 
Resposta da questão 70 – B 
Todos os três autores (Caio Prado Junior, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda) fazem análises do Brasil 
tendo em conta o seu processo de modernização. É possível identificar em todos uma crítica à retórica liberal e a 
defesa de instrumentos mais científicos para interpretar a sociedade brasileira. Não é por acaso que eles são 
considerados justamente os autores de transição de uma sociologia ensaísta para a sociologia científica no Brasil. 
 
 


