
1 A 23 C 45 B

2 B 24 D 46 D

3 B 25 E 47 B

4 D 26 C 48 B

5 A 27 D 49 A

6 E 28 C 50 E

7 E 29 E 51 A

8 A 30 B 52 E

9 C 31 C 53 D

10 D 32 C 54 D

11 E 33 A 55 C

12 C 34 B 56 C

13 E 35 A 57 A

14 D 36 B 58 A

15 A 37 B 59 B

16 D 38 D 60 B

17 D 39 B 61 C

18 D 40 C 62 D

19 A 41 C 63 C

20 B 42 B 64 C

21 D 43 C 65 E

22 E 44 C

GABARITO

EM   •   Regular 30   •   P1R301   •  2022

Questão / Gabarito



 

− 1 − 

Prova Geral 

P-1 – Regular 30 

1a série 

 

 

TIPO 

R30-1 

 

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 1: Resposta A 

Os textos de função conativa se caracterizam por apresentar recursos que colocam o enunciatário em destaque, que mobilizam 
sua atenção ou ainda o convencem de alguma ideia, a mudar uma concepção de mundo ou um comportamento ou a empreender 
alguma ação. Segundo o texto, uma das principais funções da escrita é “convencer outras pessoas”, finalidade que pode ser 
traduzida por “levar o leitor a realizar ações”. 

Semana: 3 a 4 

Aula: 5 a 8 

Setor: Gramática e Texto 

QUESTÃO 2: Resposta B 

A função metalinguística da linguagem se caracteriza por focalizar a própria linguagem como assunto do texto. Isso pode ser 
observado no trecho em que o autor menciona a entrega de sua crônica ao jornal. A metalinguagem, nesse caso, se justifica 
porque, em seu texto, o autor faz referência à crônica que escreve. 

Semana: 3 a 4 

Aula: 5 a 8 

Setor: Gramática e Texto   

QUESTÃO 3: Resposta B 

Sob o ponto de vista do conteúdo, o trecho indicado não faz menção à linguagem, à própria narrativa ou ao modo de contar a 
história. Na passagem destacada, predomina a função referencial da linguagem, pois o narrador está contando sobre o encontro 

de olhares ocorrido no metrô. 

Semana: 3 e 4 

Aula: 5 a 8 

Setor: Gramática e Texto 

QUESTÃO 4: Resposta D 

A “Canção da Camisa” (cerca de 1180) revela a consciência que as mulheres tecelãs possuíam de que o seu trabalho não lhes 
rendia o suficiente para satisfação de suas necessidades. 

Semana: 1 

Aula: 1 e 2 

Setor: Gramática e Texto 

QUESTÃO 5: Resposta A 

Considerando-se descrição, em sentido amplo, como enumeração de características de um objeto posto sob investigação, há, no 
texto, essa forma de composição.  
O texto descreve a síndrome da compulsão alimentar com dados precisos e circunstanciados, o que serve de fundamento para 
que as pessoas se orientem a respeito dessa compulsão. 

Semana: 1 

Aula: 2 

Setor: Gramática e Texto 

QUESTÃO 6: Resposta E 

O texto conceitua de forma científica a biosfera e as unidades menores que a compõem, os ecossistemas. Tal uso da linguagem 
caracteriza a chamada função referencial. 

Semana: 3 

Aula: 5 
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Setor: Gramática e Texto 

QUESTÃO 7: Resposta E 

O jornal conhecidamente sensacionalista tende a alterar notícias para produzir falatório ou causar espanto. Sabendo dessa 
artimanha, não é possível ler o que ele noticia sem desconfiar da argumentação, isto é, só é possível desconfiar. 

Semana: 3 

Aula: 6 

Setor: Gramática e Texto 

QUESTÃO 8: Resposta A 

A palavra fast, na expressão, indica rapidez, pressa, o que sugere falta de capricho na preparação dos alimentos; por isso, fast é 
interpretado como o oposto de food. “Food”, isto é, qualquer alimento que se preza não pode ser preparado com rapidez. 

Semana: 4 

Aula: 7 

Setor: Gramática e Texto 

QUESTÃO 9: Resposta C 

Nessa época, havia guerra civil na Iugoslávia. Muitos kosovares refugiados foram acolhidos pelos Estados Unidos. Ao noticiar a 
recepção de uma mãe com o filho no colo, portando a bandeira dos Estados Unidos e ainda a revelação do nome americanizado 
do bebê, Amerikan Karaliju, tudo isso leva a depreender um propósito de enaltecer a solidariedade dos Estados Unidos. Nesse 
texto contém uma notícia para informar ao leitor sobre um acontecimento do universo de referência. Mas, além da simples 
informação, existe uma edição da foto com o propósito de construir uma imagem humanitária da nação americana. Essa intenção 
de influir na reação do leitor é típico da função conativa. 

Semana: 4 

Aula: 7 

Setor: Gramática e Texto 

QUESTÃO 10: Resposta D 

O diálogo do início da crônica se aproxima da oralidade ao tentar reproduzir, pela troca rápida dos turnos de fala, uma discussão 

acalorada entre os motoristas, repleta de expressões subjetivas, como xingamentos e frases exclamativas. 

Semana: 1 

Aula: 1 e 2 

Setor: Redação 

QUESTÃO 11: Resposta E 

Na propaganda, o jogo entre a pergunta e a resposta, o emprego do verbo “largar” e o uso da forma verbal “ir se acostumando” 
são traços que remetem à língua de informalidade, típicos da oralidade. 

Semana: 1 

Aula: 1 e 2 

Setor: Redação 

QUESTÃO 12: Resposta C 

O texto transcreve um diálogo entre duas personagens, uma das quais pergunta à outra o significado de uma palavra 
(“famigerado”). Quando aquele que interroga solicita ao outro que lhe explique o sentido do termo em “linguagem  de dia de 
semana”, deseja uma explicação simples e coloquial. 

Semana: 1 

Aula: 1 e 2 

Setor: Redação 

QUESTÃO 13: Resposta E 

O fragmento analisa uma obra narrativa, não apenas comentando certas características estruturais, como enredo e narrador, mas 
também expressando uma opinião sobre ela, como o contraste entre um “tom leve e divertido” e a terrível realidade retratada. 

Semana: 3 

Aula: 5 e 6 

Setor: Redação 

QUESTÃO 14: Resposta D 

Diário de um detento é um texto literário em versos que parte de um acontecimento histórico e que, ao atribuir caráter subjetivo ao 
relato, revela uma visão pessoal do ocorrido e ganha status de manifestação artística. 
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Semana: 3 

Aula: 3 

Setor: Literatura 

QUESTÃO 15: Resposta A 

O texto funciona primordialmente como denúncia a respeito da situação vivida em presídios brasileiros. O texto também provoca 
uma reflexão acerca da desigualdade social e da repressão policial. 

Semana: 1 

Aula: 1 

Setor: Literatura 

QUESTÃO 16: Resposta D 

A situação dramática exposta no texto sugere um triângulo amoroso, envolvendo Fortunato, sua esposa e Garcia, amigo do casal. 
Diante do cadáver da moça, Garcia se lamenta, sendo visto por Fortunato. Este, embora perceba nesse lamento uma 
manifestação de amor, é dominado por outro sentimento: o prazer sádico diante da dor alheia. 

Semana: 3 

Aula:3 

Setor: Literatura 

QUESTÃO 17: Resposta D 

O sincretismo, a inter-relação dos elementos verbais e não verbais, tem por efeito de sentido primordial ressaltar a dramaticidade 
do episódio narrado. Dessa maneira, possibilita ao leitor visualizar, por meio de imagens, a passagem retratada no texto. 

Semana: 3 

Aula: 3 

Setor: Literatura  

QUESTÃO 18: Resposta D 

Na charge, palavras e imagens entrelaçam-se para constituir os sentidos pretendidos. Colocados como reticências, os líderes 
políticos representam a suspeição da demanda por paz, o entrave a ela. A multidão que forma a palavra peace revela a crítica do 
chargista à postura belicista dos políticos ingleses e americanos, por não levarem em conta os anseios dela. Não se pode falar, 
portanto, em satirização das manifestações contrárias à guerra no Iraque, mas em direção argumentativa favorável a elas. 

Semana: 2 

Aula: 2 

Setor: Literatura 

LÍNGUA INGLESA 
QUESTÃO 19: Resposta A 

I. Lê-se em: “The poorest and most marginalized are the most affected.” 

II. Lê-se em: “Of the 775 million illiterate adults, two-thirds are women”. 

III. Incorreto, porque isso ocorre em países frágeis ou afetados por conflitos. 

IV. Incorreto, 250 milhões é o número de crianças que não sabem ler e escrever. 

Compreensão de Texto 

Setor: Único  

QUESTÃO 20: Resposta B 

No início do infográfico há dados gerais sobre educação (quantidade de alunos, quantidade de educadores) e, em seguida, são 
apresentados os desafios: muitas crianças fora da escola e muitas que, apesar de estarem na escola, não estão aprendendo.  

Compreensão de Texto 

Setor: Único  

QUESTÃO 21: Resposta D 

I. Correto, e os dados são apresentados no infográfico (no basic arithmetic, cannot read a sentence...). 

II. Correto. Há dados sobre crianças, jovens e adultos no infográfico. 

III. Correto. Dados fornecidos sobre África e Ásia. 

IV. Incorreto. Apesar de o infográfico citar o número de educadores, ele não faz menção direta a esse número para se poder 
resolver o problema. 

Compreensão de Texto 

Setor: Único 
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QUESTÃO 22: Resposta E 

Alice faz perguntas sobre: como motivar os empregados, identificar e contratar bons funcionários, habilidade de negociação, 

pensamento estratégico, e o líder não sabe nada disso. Ele só menciona sua formação em finanças, contabilidade e economia.  

Compreensão de Texto 

Setor: Único 

QUESTÃO 23: Resposta C 

O trecho diz: “O mundo do trabalho está mudando muito rapidamente, à medida que tecnologias emergentes, como a inteligência 
artificial, o aprendizado com máquinas e a automação alteram os requisitos para o emprego. 

Na primeira lacuna usa-se o Present Continuous e na segunda o Simple Present. 

Compreensão de Texto 

Setor: Único 

QUESTÃO 24: Resposta D 

Lê-se em: “[...] employees must stay in learning mode, so their skills don’t lose currency.” 

Compreensão de Texto 

Setor: Único 

QUESTÃO 25: Resposta E 

“[...] quando alguém pergunta qual será a próxima habilidade inovadora [...]” 

Depreende-se do trecho que é algo desejado (futuro) e que é nova, desbravadora. 

Compreensão de Texto 

Setor: Único 

QUESTÃO 26: Resposta C 

A expressão significa “aprendizagem ao longo da vida”.  

Compreensão de Texto 

Setor: Único 

GEOGRAFIA 

QUESTÃO 27: Resposta D 

Os números 2, 4, 6 e 8 estão indicando os pontos colaterais, respectivamente, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Portanto, 
para se deslocar de Sudeste para Noroeste, deve-se seguir de 4 para 8. 

Semana: 1 

Aula:  3 

Setor: Único 

QUESTÃO 28: Resposta C 

O equinócio é um fenômeno astronômico marcado pela incidência da radiação solar de forma mais perpendicular sobre a linha 
imaginária do equador. Ele ocorre, como pode ser observado na figura, duas vezes por ano: entre os dias 22 e 23 de setembro e 
entre os dias 21 e 22 de março. A ocorrência desse fenômeno astronômico entre os dias 22 e 23 de setembro marca o início da 
primavera, no hemisfério sul, e do outono, no hemisfério norte. A ocorrência desse fenômeno astronômico entre os dias 21 e 22 de 
março marca o início do outono, no hemisfério sul, e da primavera, no hemisfério norte. 

Semana: 3 

Aula:  9 

Setor: Único 

QUESTÃO 29: Resposta E 

As coordenadas geográficas indicadas no SOS correspondem a um ponto da superfície terrestre (LN 7,5º e LL 45º), localizado 
junto à costa litorânea oriental do continente africano, o que torna a alternativa “nas proximidades da costa ocidental do continente 
africano” incorreta. As alternativas “no oceano Atlântico em um ponto mais próximo da África do que do Brasil” e “no oceano 
Atlântico em um ponto mais próximo do Brasil do que da África” são incorretas, porque o ponto se localiza no oceano Índico. As 
alternativas “na porção setentrional do continente africano” e “no oceano Atlântico em um ponto mais próximo do Brasil do que da 
África” são incorretas, pois o ponto se localiza junto à costa oriental da porção meridional do continente africano. 

Semana: 1 

Aula: 3 

Setor: Único 
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QUESTÃO 30: Resposta B 

O mapa está elaborado de forma correta, pois em termos astronômicos, não existe “para cima” nem “para baixo”, já que o universo 
é infinito. As demais alternativas são incorretas, porque a posição da rosa dos ventos mostra que o mapa está orientado de forma 
correta e todas as projeções cartográficas apresentam algum tipo de distorção, sejam elas apresentadas de forma tradicional ou 
invertida. 

Semana: 2 

Aula: 4 a 6 

Setor: Único 

QUESTÃO 31: Resposta C 

A escala 1/5 000 é maior que a escala 1/80 000. O nível de detalhamento no mapa de escala 1/5 000, portanto, é maior que no 
mapa de escala 1/80 000.  

A) Incorreta, porque os paralelos são linhas imaginárias que circundam a Terra no sentido norte-sul. 

B) Incorreta, porque o meridiano que divide a Terra em hemisférios ocidental e oriental é o de 0°.  

D) Incorreta, porque as regiões polares podem ser bem representadas na projeção plana ou azimutal. 

E) Incorreta, porque a linha do equador é referencial para o cálculo das latitudes.  

Semana: 2 

Aula: 4 a 6 

Setor: Único 

QUESTÃO 32: Resposta C 

O território brasileiro está dividido em três grandes complexos regionais: Amazônia (Indicado no mapa com o número 1), Nordeste 
(Indicado no mapa com o número 2) e Centro-Sul (Indicado no mapa com o número 3). O Maranhão apresenta terras nos 
complexos regionais da Amazônia (1) e do Nordeste (2), e Minas Gerais, nos complexos regionais do Nordeste (2) e do Centro-Sul 
(3). 

Semana: 4 

Aula:  12 

Setor: Único 

QUESTÃO 33: Resposta A 

Durante a trajetória da Terra em torno do Sol, só há duas ocasiões em que os dois hemisférios são igualmente iluminados pela 
energia solar. Isso ocorre quando se verifica a ocorrência dos equinócios, portanto, quando a radiação solar incide diretamente 

sobre a linha do equador, marcando o início de forma alternada da primavera e do outono nos hemisférios norte e sul.  

“Solstício” é incorreto, pois durante a ocorrência dos solstícios um dos hemisférios encontra-se mais iluminado do que o outro. 
“Afélio” e “periélio” são incorretos, porque o afélio e o periélio correspondem, respectivamente, ao momento que se verifica maior e 
menor distância da órbita da Terra em relação ao sol. “Veranico” é incorreto porque o veranico não é um fenômeno astronômico, 
mas sim meteorológico, marcado, entre outros aspectos, pela ocorrência, em algumas áreas do centro-sul do país, de dias mais 
quentes após os primeiros dias do inverno. 

Semana: 3 

Aula:  9 

Setor: Único 

QUESTÃO 34: Resposta B 

A observação dos mapas (imagens) permite que se verifique que: os níveis de detalhamento em cada um deles diminuem na 
sequência de A a D; e a área representada em cada um deles aumenta na sequência de A a D. Portanto, a escala cartográfica 

usada para elaborá-los diminui na sequência de A a D.  

A) Incorreta, pois menos detalhes podem ser visto na sequência. 

C) Incorreta, pois o que se verifica é uma diminuição da escala na sequência e, consequentemente, aumento da área 
representada. 

D) Incorreta, pois a escala do mapa A é maior que a dos mapas posteriores, o que explica ele apresentar maior nível de 
detalhamento.  

E) Incorreta, pois os mapas apresentam escalas e áreas representadas diferenciadas. 

Semana: 2 

Aula:  4 a 6 

Setor: Único 
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QUESTÃO 35: Resposta A 

Os pontos extremos brasileiros apresentam Longitude Oeste (LO ou LW), o que indica que o Brasil se localiza, em sua totalidade, 

no hemisfério oeste ou ocidental.  

B) Incorreta, porque o Brasil não apresenta a totalidade de seu território no hemisfério sul (meridional ou austral), já que uma parte 

dele se localiza ao norte da linha do equador, portanto, no hemisfério norte (setentrional ou boreal).  

C) Incorreta, porque o Brasil não apresenta terras na zona temperada do hemisfério norte, mas sim na zona intertropical do 
hemisfério norte.  

D) Incorreta, porque o Brasil não apresenta terras no hemisfério oriental.  

E) Incorreta, porque o Brasil apresenta parte de seu território ao sul do trópico de Capricórnio, portanto, na zona temperada do 
Sul.  

Semana: 1 

Aula: 2 e 3 

Setor: Único 

QUESTÃO 36: Resposta B 

Os dois mapas (Mercator e Peters) utilizam como base de projeção o modelo cilíndrico. Os itens II e III estão incorretos, pois: o 
mapa 1, portanto, o de Mercator, distorce as dimensões relativas dos continentes, mas preserva suas formas; o mapa 2, portanto, 
o de Peters, preserva as dimensões relativas dos continentes, mas distorce suas formas.  

Semana: 2 

Aula:  6 

Setor: Único 

QUESTÃO 37: Resposta B 

A linha do equador divide a Terra em dois hemisférios: o norte, setentrional ou boreal, também chamado “hemisfério das terras”, e 
o sul, meridional ou austral, também chamado de “hemisfério das água”. 

Semana: 1 

Aula: 2 

Setor: Único 

QUESTÃO 38: Resposta D 

A escala cartográfica constitui a relação de proporção entre o mapa e a superfície real representada. A escala numérica do mapa, 
indica, portanto, que 1 cm do mapa corresponde a uma extensão real de 2.000.000 cm na área representada. Assim, 195 km ou 

19.500.000 cm do real corresponde a 9,75 cm do mapa. Veja cálculos abaixo.  

1 cm − 2 000 000 cm 

x − 19 500 000 cm 

x =
19 500 000cm

2 000 000
 

x = 9,75 cm 
Semana: 2 

Aula: 4 

Setor: Único 

HISTÓRIA 

QUESTÃO 39: Resposta B 

A frase, relacionada à concepção de História defendida pela Escola dos Analles, amplia a noção de documento e propõe o estudo 
de outros contextos históricos, como as festas, os hábitos alimentares, a religiosidade popular etc.  

Semana: 1 

Aula: 1 

Setor: Único 

QUESTÃO 40: Resposta C 

Varella afirma que enquanto os grupos humanos eram caçadores e coletores durante a Pré-História, a humanidade enfrentava 
inúmeras dificuldades para obter alimentos e garantir sua sobrevivência. Atualmente, a fartura de alimentos e a sedentarização 
dão origem a inúmeros problemas à saúde. 

Semana: 1 

Aula: 2 

Setor: Único 
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QUESTÃO 41: Resposta C 

Ao afirmar que não sabemos o motivo pelo qual a era dos sambaquis chegou ao fim, o autor demonstra claramente as limitações 
dos conhecimentos sobre essa cultura; indicando que, ao mesmo tempo, que havia uma relação de exploração dos sambaquieiros 
sobre os ambientes vizinhos.  

Semana: 1 

Aula: 3 

Setor: Único 

QUESTÃO 42: Resposta B 

Os fragmentos do Código de Hamurabi apresentam indícios da submissão da mulher ao universo masculino e das obrigações do 
marido perante a família. 

Semana: 2 

Aula: 4 

Setor: Único 

QUESTÃO 43: Resposta C 

O texto de Brecht ironiza uma narrativa da História que desvaloriza a atuação dos trabalhadores nas construções e valoriza as 
lideranças que as conduziram, ao passo que a afirmação de Heródoto desvaloriza a ação humana e considera que existência do 
rio Nilo, independente das pessoas que ali residiram, é que teria sido a responsável pela civilização egípcia. 

Semana: 2 

Aula: 5 

Setor: Único 

QUESTÃO 44: Resposta C 

O texto afirma que a religiosidade grega é reveladora de seu espírito igualitário. Tal valor se faria presente na estruturação de 
democracia por meio da isonomia. 

Semana: 2 

Aula: 6 

Setor: Único 

QUESTÃO 45: Resposta B 

Euricleia, a serva mencionada no texto, é uma escravizada submetida aos afazeres determinados por seus proprietários. No caso 
reproduzido, Penélope, mulher nobre que governava Ítaca no lugar de seu esposo, Odisseu, ordena à escravizada que lave os 
pés do homem que acabava de chegar em seu palácio. 

Semana: 3 

Aula: 8 

Setor: Único 

QUESTÃO 46: Resposta D 

O texto ressalta a desestruturação do modelo político aristocrático e a construção da democracia. O contexto histórico que 
favoreceu tal processo estava relacionado ao desenvolvimento das atividades comerciais no Mediterrâneo, que levaram ao 
desenvolvimento de novos atores socais e alimentaram pressões por mudanças políticas. 

Semana: 3 

Aula: 9 

Setor: Único 

QUESTÃO 47: Resposta B 

A leitura atenta do texto de Platão nos permite perceber o foco da discussão sobre a cidade e o seu governo na Grécia Antiga. Ao 
analisar a descrição dos governantes presente no trecho, percebe-se a valorização da justiça e da sabedoria como elementos 
fundamentais. 

Semana: 3 

Aula: 9 

Setor: Único 

QUESTÃO 48: Resposta B 

Durante as conquistas de Alexandre, a fundação de cidades e a programação do idioma grego favoreceu uma miscigenação 
cultural com diversas sociedades orientais. 

Semana: 4 

Aula: 10 

Setor: Único 
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QUESTÃO 49: Resposta A 

No início da república romana prevalecia um modelo aristocrático em que os plebeus eram marginalizados das decisões políticas. 
Tal situação alimentou um clima de insatisfação que contribuiu para as lutas sociais entre plebeus e patrícios que terminaram, por 
sua vez, com conquistas de direitos civis e políticos para os plebeus, tal como a criação da magistratura do Tribuno da Plebe em 
493 a.C. 

Semana: 4 

Aula: 11 

Setor: Único 

QUESTÃO 50: Resposta E 

Os fragmentos da Lei das Doze Tábuas, elaborada no período republicano da Roma Antiga, trazem indícios do quanto o escravo é 
visto de maneira inferior em relação ao homem livre na legislação romana. 

Semana: 4 

Aula: 12 

Setor: Único  
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FILOSOFIA 

QUESTÃO 51: Resposta A 

No trecho, a descrição do trabalho do filósofo contemporâneo relaciona-se com a busca do sucesso profissional (a participação no 
mercado de trabalho) e financeiro (a transformação de seus pensamentos em capital). O autor opõe essa tendência ao significado 
do termo “filosofia”, que teria relação com a recusa de um saber já feito e o compromisso com a busca do correto. 

Semana: 1 e 2 

Aula: 1 e 2 

Setor: Único 

QUESTÃO 52: Resposta E 

A filosofia tende a rejeitar o dogmatismo entendido como um conjunto de crenças incontestáveis, de verdades absolutas, em 
relação às quais só existem crenças que não podem ser questionadas. Isso se dá porque faz parte da essência da filosofia o 
questionamento de qualquer princípio ou teoria. 

Semana: 1 e 2 

Aula: 1 e 2 

Setor: Único  

QUESTÃO 53: Resposta D 

O trecho explica como surge a razão ocidental na Grécia Antiga, a qual se relaciona com a filosofia nascente. Segundo o autor, 
essa nova experiência de pensamento deriva do “debate público de argumentos”, que se dava na cidade. 

Semana: 1 e 2 

Aula: 1 e 2 

Setor: Único 

QUESTÃO 54: Resposta D 

O trecho mostra como o ser humano recorre ao mito como maneira de explicar elementos da existência e da convivência humana, 
como valores morais e fenômenos naturais. Embora o mito seja diferente da filosofia, o pensamento mitológico não deve ser 
desprezado, por ser significativo para o ser humano em diversas dimensões. 

Semana: 3 

Aula: 3 

Setor: Único 

QUESTÃO 55: Resposta C 

O autor do texto destaca que o desenvolvimento do comércio marítimo por Atenas permitiu a observação de uma grande 
diversidade humana, o que teria gerado a possibilidade de “comparações, análise e reflexão”. O abalo às tradições e aos dogmas 
criam o ambiente para o questionamento, que é fundamental para a filosofia. 

Semana: 3 

Aula: 3 

Setor: Único 

SOCIOLOGIA 

QUESTÃO 56: Resposta C 

Entendido o conceito de sociedade como um agrupamento de pessoas que formam uma coletividade ou comunidade que, no 
tempo e no espaço, seguem normas comuns e valores semelhantes, as ideias de individualidade e de individualismo devem ser 
devidamente diferenciadas. A individualidade inerente a cada pessoa não se identifica necessariamente com posturas 
individualistas comparadas ao egoísmo e sectarismo.  

Semana: 1 

Aula: 1 

Setor: Único 

QUESTÃO 57: Resposta A 

Augusto Comte sofreu fortes influências do cientificismo advindo do processo da Revolução Industrial e das crises desdobradas da 
Revolução Francesa. Entendia que o conhecimento positivo da realidade social só poderia vir do desprendimento do estudioso em 
relação a seu objeto de estudo, isto é, da observação da sociedade identificando metodicamente suas estruturas e acompanhando 
suas mudanças. No lugar da contemplação, caberia ao cientista social propor ações práticas de intervenção na realidade para 

evitar crises e revoluções contrárias à evolução positiva do homem. 

Semana: 2 

Aula: 2 
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Setor: Único 

QUESTÃO 58: Resposta A 

Coube a esses três pensadores que conviveram com movimentos sociais revolucionários e grandes conflitos internacionais a 
definição dos objetos de estudo e dos métodos de pesquisas do cientista social. Identificaram principalmente a particularidade do 
sociólogo como um agente e, ao mesmo tempo, objeto do próprio estudo como até um possível elemento de intervenção na 
realidade. 

Semana: 2 

Aula: 2 

Setor: Único 

QUESTÃO 59: Resposta B 

Durkheim definiu o Fato Social como objeto de estudo por excelência da Sociologia, entendendo como tal todo fato que se repita 
no meio social (ao contrário de certos fatos históricos, por exemplo, que são eventuais), se apresente como exterior ao indivíduo 
(como os costumes e tradições que já preexistiam a seu nascimento e permanecerão) e exerça alguma coerção sobre os 
comportamentos das pessoas. Assim, são fatos sociais o trabalho, o casamento, o suicídio, as festas culturais, religiões etc.  

Semana: 3 

Aula: 3 

Setor: Único 

QUESTÃO 60: Resposta B 

Fato Social, segundo Durkheim, é todo fato propagado nos diferentes meios sociais como algo exterior ao indivíduo, a exemplo 
dos costumes, hábitos e tradições preexistentes, tendo assim um poder de coerção sobre a formação do ser individual. No caso 
de excerto, nota-se um Fato Social relacionado a costumes e vestimentas, em que o calouro não estava conforme os trajes do 

restante dos participantes da festa, o que lhe causa um sentimento de exclusão. 

Semana: 3 

Aula: 3 

Setor: Único 

LINGUA ESPANHOLA 

QUESTÃO 61: Resposta C 

Considerando o título do texto, sobre os “rios voadores”, o objetivo é explicitar o conceito de rios aéreos, que são importantes para 
a atmosfera. 

Compreensão de Texto 

Setor: Único 

QUESTÃO 62: Resposta D 

O verbo ser conjugado na segunda pessoa do plural (vosostros) no presente do Indicativo é sois. 

Semana: 3 

Aula: 3 

Setor: Único 

QUESTÃO 63: Resposta C 

De acordo com a vinheta, Bernard Shaw não acredita nos valores educativos do sistema escolar. Observa-se isso quando diz que 
teve que interromper sua educação muito cedo para ir à escola. 

Compreensão de Texto 

Setor: Único 

QUESTÃO 64: Resposta C 

De acordo com o texto Lázaro Vélez não quis mais seguir avançando porque percebeu que não era mais bem vindo. 

Compreensão de Texto 

Setor: Único 

QUESTÃO 65: Resposta E 

A expressão mencionada tem o significado, em português, de pendurado por um fio. 

Compreensão de Texto 

Setor: Único 
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