Texto 1

Duke. Publicado no site https://mobile.twitter.com/Quebrando
OTabu/status/1419409623811969024, em 25/07/2021.

***
Texto 2
A crença na meritocracia
A meritocracia se tornou um importante ideal social. Políticos de todo o espectro ideológico seguidamente retornam ao tema de que as
recompensas da vida – dinheiro, poder, empregos, admissão na universidade – deveriam ser distribuídas de acordo com a habilidade e o esforço.
A metáfora mais comum é a do “jogo equilibrado”, em que os jogadores podem ascender à posição correspondente ao seu mérito. Conceitual e
moralmente, a meritocracia é apresentada como o oposto de sistemas como a aristocracia hereditária, na qual a posição social é determinada
pela loteria do nascimento. Sob a meritocracia, riqueza e vantagem são a justa remuneração do mérito, não o inesperado resultado de eventos
externos.
A maioria das pessoas não apenas acha que o mundo deveria funcionar meritocraticamente, elas acham que ele é meritocrático. No Reino
Unido, 84% dos entrevistados de uma pesquisa sobre “atitudes sociais britânicas”, de 2009, afirmaram que o trabalho duro é “essencial” ou
“muito importante” quando se trata de progredir, e, em 2016, o Brookings Institute descobriu que 69% dos americanos acreditam que as pessoas
são recompensadas pela inteligência e pela habilidade. Os entrevistados dos dois países acreditam que fatores externos, como a sorte e ter
nascido em família rica, são muito menos importantes. Essas ideias, difundidas nesses dois países, são populares em todo o mundo.
16 de março de 2019, Clifton Mark. https://www.nexojornal.com.br/externo/2019/03/16/
A-cren%C3%A7a-na-meritocracia-n%C3%A3o-%C3%A9-apenas-falsa-%C3%A9-ruim-para-voc%C3%AA. Adaptado.
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Texto 3
Entrevista com o Professor Daniel Markovits
BBC News Brasil - A primeira frase do seu livro é: mérito é uma farsa. Como você define mérito?
Daniel Markovits - Mérito ou meritocracia é a ideia de que as pessoas devem se destacar não com base na classe social de seus pais, mas
com base em suas próprias conquistas — em quão produtivas e habilidosas elas são. O problema do mérito na nossa sociedade é que se
tornou um sistema fechado e autossustentável, em que ocorre o seguinte: as elites dão educação aos seus filhos de uma maneira que
ninguém mais consegue pagar. Aí, as pessoas que têm acesso a essa educação incrível que ninguém mais consegue pagar, transformam o
mercado de trabalho de forma que os trabalhos que pagam os melhores salários são exatamente os que exigem as habilidades que só a
educação mais cara proporciona.
É um sistema fechado. Não estamos tratando das pessoas que vão bem na escola na maioria da sociedade, estamos falando de quem faz o
seu melhor de acordo com um conjunto de padrões construídos especificamente para favorecê-las. É por isso que o mérito é uma farsa.
BBC News Brasil - O que o populismo tem a ver com a meritocracia?
Daniel Markovits - Há pelo menos duas conexões. A primeira é que a meritocracia produz uma elite que diz servir ao interesse público, mas
que, na verdade, serve a si mesma. Dessa forma, o que a meritocracia faz é dar a todo o restante da sociedade uma razão poderosa para
desconfiar das elites. E um elemento do populismo é a desconfiança em relação às elites. E vemos isso de forma concreta, como no exemplo
dos banqueiros que colocaram a sociedade na crise financeira de 2007-2008. São pessoas que, publicamente, declaravam ser as mais
inteligentes do mundo — que estavam empregando pessoas e construindo capital para todos, fortalecendo a economia -, mas que, na
verdade, construíram riquezas gigantescas para eles mesmos e quase nada para os demais.
Entrevista com o Professor de Yale Daniel Markovits. Laís Alegretti - @laisalegretti, da BBC News Brasil em Londres. Publicado em 6 outubro 2020. Adaptado.

***
Texto 4
Entrevista com o Professor Michael Sandel
BBC News Mundo - O que há de errado com a meritocracia?
Michael Sandel - De certa forma, a meritocracia é uma ideia atraente porque promete que, se todos tiverem oportunidades iguais, os
vencedores merecem vencer. Mas a meritocracia tem um lado obscuro.
Existem dois problemas com a meritocracia. Um é que realmente não vivemos de acordo com os ideais meritocráticos que professamos ou
proclamamos, porque as oportunidades não são realmente as mesmas.
Os pais ricos podem passar seus privilégios aos filhos, não (necessariamente) deixando grandes propriedades, mas dando-lhes vantagens
educacionais e culturais para serem admitidos nas universidades.
BBC News Mundo - Em seu livro, você conta, por exemplo, que a grande maioria dos alunos de universidades de prestígio
como Princeton ou Yale, nos EUA, pertencem a famílias muito ricas.
Michael Sandel - É assim. Na verdade, nas universidades da chamada Ivy League (que inclui as universidades de Brown, Columbia, Cornell,
Dartmouth College, Harvard, Pensilvânia, Princeton e Yale, algumas das mais prestigiadas dos Estados Unidos), há mais alunos que
pertencem ao 1% das famílias com maior rendimento do país do que aos 60% com menor renda.
Portanto, o primeiro problema com a meritocracia é que as oportunidades não são realmente iguais.
BBC News Mundo - E o segundo problema?
Michael Sandel - O segundo problema com a meritocracia tem a ver com a atitude em relação ao sucesso. A meritocracia incentiva aqueles
que são bem-sucedidos a acreditar que isso se deve a seus próprios méritos e que, portanto, merecem todas as recompensas que as
sociedades de mercado concedem aos vencedores.
Mas, se aqueles que tiveram sucesso acreditam que o conquistaram com suas próprias realizações, também tendem a pensar que aqueles
que foram deixados para trás são responsáveis por viverem assim.
É um problema de atitude em relação ao sucesso que leva a uma divisão das pessoas em vencedores e perdedores. A meritocracia cria
arrogância entre os vencedores e humilhação para os que ficaram para trás.
Entrevista com Professor de Harvard Michael Sandel. Irene Hernández Velasco. Hay Festival Digital Colombia - @BBCMundo. Publicado em 7 fevereiro 2021. Adaptado.

Com base nos textos aqui reproduzidos, bem como em outras informações que considere pertinentes, redija uma dissertação em prosa, de modo
a expor o seu ponto de vista sobre o tema: Meritocracia – uma ideia socialmente justa?
(O texto deverá conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 450 palavras digitadas.)

Fim da Prova de Redação.
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Na academia de ginástica GinGym, há atualmente 200 alunos. Todos
estão matriculados em Musculação ou Yoga. Desses, 110 estão
matriculados apenas nas aulas de Musculação, e 70 estão matriculados
apenas nas aulas de Yoga. O mês corrente é o aniversário da GinGym e,
para comemorar (e alavancar a academia nas redes sociais), será feito
um sorteio, escolhendo-se aleatoriamente um entre seus 200 alunos.
Este aluno terá gratuidade por um ano em todas as atividades em que
está atualmente matriculado.
A probabilidade de que ele esteja matriculado nas duas atividades é:






5%.
7%.
10%.
15%.
20%.

Alda possui R$ 247,00 e seu irmão Mílton possui R$ 170,00.
Alda, então, dá a Mílton a quantia de Q reais, de modo que Mílton passa
a ter o dobro da quantia de Alda.
O valor de Q, em reais, é:






108.
247.
139.
119.
170.

Uma folha de papelão quadrada teve os cantos removidos para que
pudesse ser dobrada de modo a
formar uma caixa sem tampa,
como mostra a figura. Cada canto
removido é um quadradinho de
lado 2,5 cm. A área da folha, já
descartando os cantos removidos,
é de 144 cm2. O valor de x,
correspondente ao lado da base da
caixa em centímetros, é






6.
9.
8.
7.
5.

Bob e seu canguru, Gordon, passeiam por uma estrada em linha reta
onde há uma sequência de postes igualmente espaçados. Bob dá 65
passos para percorrer a distância entre 2 postes consecutivos e Gordon
dá 40 pulos para percorrer a mesma distância. A distância entre o
primeiro poste e o vigésimo quinto poste é 1.248 metros.
A diferença, em centímetros, entre um pulo de Gordon e um passo de
Bob é:






25.
50.
40.
55.
48.

Em certa pizzaria, utiliza-se 0,4 kg de farinha e 0,2 kg de queijo para
fazer a pizza simples. Já para fazer a pizza especial utiliza-se 0,5 kg de
farinha e 0,3 kg de queijo. Em certa noite foram feitas pizzas simples e
especiais, mas os dados de vendas foram perdidos. No entanto,
examinando o estoque, notou-se que naquela noite foram usados 40 kg
de farinha e 22 kg de queijo. Supondo que as receitas de pizza simples
e pizza especial tenham sido seguidas à risca, quantas pizzas simples
foram vendidas naquela noite?






40.
45.
50.
55.
60.

Janaína tem um certo número de cartas de baralho. Mariana tem o
dobro de Janaína e mais 3 cartas. Regina tem mais cartas do que
Mariana e menos do que o triplo do que Janaína, mais uma.
Se Mariana tem 7 cartas a mais do que Janaína, então o número de
cartas que Regina tem é:






10.
12.
14.
16.
18.
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Duas novas redes sociais foram lançadas recentemente e estão
conseguindo muitos adeptos. A Rede A foi lançada primeiro e já conta
com 100.000 usuários. A Rede B foi lançada mais recentemente e tem
10.000 usuários.
Especialistas em crescimento de redes sociais estimaram que o número
de usuários em cada rede pode ser descrito através das seguintes
funções:

Considere o plano cartesiano com unidade de comprimento igual a um
metro.
Um móvel M parte da origem O = (0,0) (no instante t = 0) e move-se
ao longo da reta y = x com velocidade constante igual a 1 metro por
segundo. Quanto tempo, em segundos, este móvel levará para alcançar
o ponto de sua trajetória que está mais próximo do ponto P = (4,0)?






Nessas expressões, y representa o número de usuários e t é o tempo em
meses, com t = 0 sendo o mês atual.
Suponha que os regimes de crescimento das duas redes nos próximos
dois anos sejam bem descritos por essas expressões. Quanto tempo, em
meses a partir do mês atual, a Rede B deve levar para alcançar o mesmo
número de usuários que a Rede A?
(dados: log10 2 ≈ 0,3)






15.
22.
18.
16.
20.

Considere a sequência de números (3, 5, 7, 9).
O número de maneiras diferentes de se escrever os 4 elementos dessa
sequência de tal forma que não haja 3 elementos consecutivos em
ordem crescente nem 3 elementos consecutivos em ordem decrescente
é:






8.
9.
10.
11.
12.

Sobre três grandezas X, Y e Z, sabe-se que X e Y são diretamente
proporcionais e que X e Z são inversamente proporcionais.
Sabe-se também que, quando X = 8, tem-se Y = 12 e Z = 9.
Quando Z = 4, o valor de Y é:

2√2.
√2.
√3.
2√3.
3√3.

Certo fabricante de refrigerantes tem duas versões de seu produto. As
embalagens das duas versões são figuras geometricamente
semelhantes, sendo que a maior tem altura igual ao triplo da altura da
menor.
O volume da embalagem maior é N vezes o volume da embalagem
menor. O valor de N é:






27.
18.
9.
12.
3.

Gabriel e Júlia investiram dinheiro em criptomoedas durante dois anos
e tiveram sorte: os rendimentos foram muito bons.
Gabriel investiu R$1.000,00 em uma criptomoeda nova, que rendeu
80% no primeiro ano e 25% no ano seguinte. Júlia também investiu
R$1.000,00, em uma criptomoeda mais estável, que manteve taxas de
rendimento constantes nestes dois anos. Ao final desse período, Gabriel
e Júlia estavam exatamente com o mesmo dinheiro. A taxa de
rendimento anual da criptomoeda escolhida pela Júlia foi de






40%.
45%.
50%.
55%.
52%.

18.
24.
48.
27.
16.
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Considere a circunferência de equação x2 +y2 =1 e os pontos
A = cos 70o , sen 70o , B = cos 50o , sen 50o  e C =cos to , sen to 
pertencentes a ela.
A soma dos valores de t, compreendidos entre 0 e 360, tais que o
triângulo ABC seja isósceles é:






240.
280.
320.
360.
420.

Três ônibus A, B e C de certa companhia de turismo foram alugados para
fazer o mesmo trajeto entre Rio de Janeiro e Paraty.
O ônibus A percorreu o trajeto com velocidade média VA e levou 6 horas.
O ônibus B percorreu o trajeto com velocidade média VB e levou 4 horas.
O ônibus C percorreu o trajeto com velocidade média VC, que é igual à
média aritmética das velocidades VA e VB . O tempo, em horas, que o
ônibus C levou para percorrer o trajeto foi igual a






4,2.
4,5.
4,8.
5,1.
5,4.

Certo apartamento tem formato retangular e é dividido em três
cômodos, como mostra a figura. A sala é o cômodo maior, e os dois
quartos têm a mesma área. O arquiteto escolheu as medidas de modo
que o retângulo correspondente a um dos quartos e o correspondente
à sala sejam semelhantes ao retângulo correspondente ao apartamento
como um todo. A razão entre o lado menor e o lado maior da sala é







1/2.
√3/2.
2/3.
3/7.
√2/2.

Fim da Prova de Matemática
3

Leia atentamente o texto abaixo.
“Os radicalizantes estavam igualmente ativos na direita. Desde 1932,
um movimento fascista chamado Integralismo vinha por igual ganhando
força. O líder integralista, Plínio Salgado, usava os aparatos do fascismo
europeu – camisas verdes, desfiles de milícias, violências de rua contra os
radicais da esquerda – para explorar a crescente suspeita da classe média
de que talvez os problemas econômicos e políticos da depressão só
pudessem ser resolvidos com o recurso aos métodos extremistas da direita”.

Observe a imagem e assinale a alternativa correta acerca da capoeira na
sociedade escravista brasileira do século XIX.

SKIDMORE, T. Brasil: de Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 41.

O integralismo:
Era um movimento da extrema direita democrática e esteve, desde
o seu início, na oposição aos governos de Getúlio Vargas.
Marcado pelo autoritarismo, possuía elementos religiosos, racistas
e antissemitas.
Influenciado pelo nazismo, foi combatido por Getúlio Vargas por
propor a alteração dos símbolos nacionais pela suástica.
Estabeleceu alianças com os comunistas liderados por Luís Carlos
Prestes com o objetivo de destituir Getúlio Vargas.
Profundamente nacionalista, criticava Getúlio Vargas pela
hesitação em declarar guerra ao Eixo durante a Segunda Guerra.
O processo de abertura política no Brasil teve um notável impulso com
a chamada Lei da Anistia, de 1979.
O texto da lei estabelecia:
Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido
entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes
políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos
políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de
fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo
e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos
com fundamento em Atos Institucionais e Complementares e outros diplomas
legais.
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/
destaque-de-materias/lei-da-anistia. Acesso em 5 de maio de 2021.

A Lei da Anistia, de 1979,
favoreceu exclusivamente os opositores do regime autoritário e
permitiu a instauração de processos contra apoiadores militares e
civis que também tivessem cometido crimes.
estabeleceu a anistia de opositores e de apoiadores do regime
militar, impedindo novos processos que investigassem as ações
praticadas entre 1961 e 1979.
contemplou exclusivamente os presos políticos que estavam em
território nacional, impedindo que os exilados pudessem retornar
ao país com a sua promulgação.
permitiu a libertação de presos políticos e o retorno de exilados,
com restrições de direitos políticos a todos que se envolveram em
manifestações e enfrentamentos contra a ditadura militar.
garantiu a reincorporação de militares que haviam sido banidos das
Forças Armadas por se oporem à Ditadura e a recomposição de suas
patentes e promoções de carreira.

Jogar capoeira. Joahann Moritz Rugendas. Litografia colorida, c. 1835

Era uma dança e revelava a combinação de elementos da cultura
brasileira com a europeia.
Era uma forma de resistência à escravidão e possuía feições de luta
e de jogo.
Tinha sido herdada da África e consistia em uma forma de
expressão religiosa de povos do sul do continente.
Foi estimulada pelas autoridades imperiais e republicanas como
forma de integração social.
Era praticada exclusivamente pelos afrodescendentes livres e
alforriados no século XIX.
Sobre o processo de independência dos Estados Unidos é correto
afirmar:
A luta pela independência ganhou impulso quando as autoridades
norte-americanas aboliram a escravidão e puderam contar com os
contingentes de ex-escravos em suas tropas.
A Declaração de Independência dos Estados Unidos baseava-se nas
concepções do direito divino e na designação providencial dos
líderes e dos governos.
A Constituição dos Estados Unidos estabeleceu o regime
parlamentarista e a adoção de duas instâncias de representação
legislativa: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
A articulação entre as unidades da federação do país previa uma
forte concentração de poderes no Executivo Federal e na redução
da autonomia dos Estados.
Após os dois Congressos Continentais da Filadélfia, em 1774 e 1775,
os representantes das colônias inglesas declararam a
independência em julho de 1776.
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O estilo Barroco, desenvolvido entre os séculos XVI e XVIII, esteve
associado
Às práticas mercantilistas e ao racionalismo.
Às atividades coloniais e ao Iluminismo.
Às expressões religiosas e ao Antigo Regime.
Ao princípio da tolerância e à igualdade social.
Às lutas camponesas e às tradições greco-romanas.
Leia os seguintes versos de uma canção.

A matriz energética brasileira tem a hidroeletricidade como principal
fonte de energia. Usando a água como fonte de energia, a hidroeletricidade
é uma fonte renovável de energia.
Em relação às usinas hidrelétricas, analise as afirmações a seguir e
assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
(X) As hidrelétricas, em geral, apresentam baixa emissão de gases de efeito
estufa (CO2 e CH4), quando comparadas às usinas termelétricas, que utilizam
combustíveis fósseis.

Era neblina, hoje é poluição
Asfalto quente queima os pés no chão
Carros em profusão, confusão
Água em escassez, bem na nossa vez

(X) A localização de uma hidrelétrica é flexível, uma vez que são instaladas
nos locais em que o perfil dos rios apresenta acentuada ruptura da
declividade.

Emicida2. Passarinhos. Compositores: Leandro Roque De Oliveira / Xuxa Levy.

(X) A instalação de uma usina hidrelétrica causa impactos ambientais
significativos, uma vez que a construção da barragem/reservatório provoca
o afogamento da cobertura vegetal.

Os versos fazem referência aos problemas surgidos em São Paulo em
consequência do crescimento vertiginoso da cidade.
A partir do fragmento, assinale a afirmação incorreta.
As marcantes condições atmosféricas da cidade, como a garoa
vespertina, foram modificadas pela poluição atmosférica
decorrente da queima de combustíveis fósseis.
A ampliação dos serviços de uso coletivo criou um espaço integrado
e socialmente homogêneo, o que ampliou o mercado de trabalho e
a mobilidade social.
O adensamento da ocupação do espaço urbano determinou a
impermeabilização do solo, o que elevou a temperatura do ar e
provocou o surgimento de “ilhas de calor”.
As deficiências da infraestrutura viária estimularam o uso do
transporte individual, o que aumentou os fluxos de carros e
congestionou as vias de circulação.
A velocidade de crescimento da cidade e o planejamento
inadequado, dentre outros fatores, explicam a crise hídrica e a
ameaça de desabastecimento.

As afirmações são, na ordem apresentada, respectivamente,
V – V – V.
F – V – V.
V – F – V.
V – V – F.
F – F – V.
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No sistema capitalista, o processo de pesquisa e desenvolvimento que
leva à inovação é desenvolvido dentro das próprias empresas. Nesse
processo permanente de criação, quando uma empresa cria um novo
produto ou uma tecnologia mais eficiente, inicia-se o processo de destruição
do velho ou da que está sendo usada. Assim, é possível identificar, ao longo
do tempo, os chamados ciclos da economia mundial, isto é, períodos
dominados por determinadas tecnologias.
Sobre os grandes ciclos do capitalismo mundial, analise as afirmações a
seguir.
O primeiro ciclo (do final do século XVIII à segunda metade do XIX)
é caracterizado pelas inovações da indústria têxtil, pelo uso do altoforno na metalurgia do ferro, pela ampliação do uso do vapor como
força motriz das máquinas e pelo rápido crescimento das ferrovias.
II O segundo ciclo (da segunda metade do XIX até as últimas décadas
do XX) é caracterizado pela ascensão do aço, da eletricidade e da
indústria química. É a era do petróleo, dos automóveis, da produção
e do consumo de massa, ou seja, da generalização do padrão
fordista de produção, graças à expansão dos investimentos
estrangeiros e das empresas multinacionais.
III O terceiro ciclo (últimas décadas do século XX em diante) tem início
com a difusão das tecnologias da informação e comunicação (TICs),
com o avanço e a generalização do uso da nanotecnologia, com a
biotecnologia e a engenharia genética e com a emergência de
outras fontes de energia (solar, eólica, hidroenergia marítima,
fusão nuclear e hidrogênio).
I

Apesar das mudanças observadas na distribuição do poder mundial nos
últimos anos, a posição da América Latina continua periférica. A integração
dos países da América Latina, seu crescimento tecnológico e a melhoria na
distribuição de renda constituem o caminho necessário e inevitável para o
fortalecimento regional, inclusive como estratégia geopolítica para sua
integração ao espaço mundial.
Sobre as condições que dificultaram a integração dos países latinoamericanos, assinale a afirmação incorreta.
Os países latino-americanos, embora com condições diferenciadas,
possuem uma dinâmica econômica e tecnológica limitada, se
comparados aos países asiáticos.
Os países latino-americanos, além de sua fragilidade científica e
tecnológica, mostram frágil integração econômica, má distribuição
da renda e restrição da demanda.
Os países latino-americanos, além da fraca complementaridade
produtiva, enfrentam um grande obstáculo para sua integração
devido à deficiência do sistema de transportes.
Os países latino-americanos, embora integrados no MERCOSUL,
têm negociado acordos bilaterais, o que vem restringindo o
desenvolvimento econômico e tecnológico.
Os países latino-americanos, cuja industrialização se fez com forte
presença de empresas estrangeiras, não internalizaram a pesquisa
e a inovação, o que limitou a capacidade de geração tecnológica.

Está correto o que se afirma em
II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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Sobre o papel militar da Otan na atualidade e as recentes crises no leste
europeu, considere os dados a seguir.

Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o mundo reviveu um cenário
semelhante ao da Guerra Fria (1947-1991).
I
Sobre as questões suscitadas por essa invasão, analise as afirmações a
seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.
(X) A tensão entre Rússia e Ucrânia aumentou em razão da oposição russa à
possibilidade da entrada da Ucrânia na OTAN (Organização do Tratado do
Atlântico Norte).
(X) A crise na Ucrânia impediu o funcionamento do gasoduto projetado para
dobrar o fluxo de gás russo para a Alemanha, o que fortaleceria uma
aproximação entre Moscou e Berlim.

“As partes concordam em que um ataque armado contra uma ou várias
delas na Europa ou na América do Norte será considerado um ataque a
todas, e, consequentemente, concordam em que, se um tal ataque armado
se verificar, cada uma, no exercício do direito de legítima defesa, individual
ou coletiva, prestará assistência à parte ou partes assim atacadas, inclusive
com o emprego da força armada, para restaurar e garantir a segurança na
região do Atlântico Norte”.
Adaptação do art. 5o do Tratado do Atlântico Norte (1949) in
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm

II

(X) A Rússia, como primeiro destino das exportações ucranianas e segundo
no ranking das importações, teria razões econômicas para não permitir que
a Ucrânia se aproximasse da União Europeia.
As afirmações são, na ordem apresentada, respectivamente,
V – V – V.
V – V – F.
F – V – V.
V – F – V.
F – F – V.

Fonte: https://www.nato.int/nato-on-the-map

A partir do mapa da expansão da Otan e de sua cláusula de autodefesa,
assinale a afirmação correta.
A partir dos anos 1990, os países que antes estavam sob a esfera de
influência de Moscou ou faziam parte da URSS, como Polônia,
Bulgária e Turquia, aderiram à Otan, o que aumentou as tensões
entre a Rússia e o Ocidente.
Apesar de nunca ter sido utilizado, o Artigo 5o, ao qual todos os
países membros da Otan aderiram, funciona como uma arma de
dissuasão, ao determinar que um ataque sofrido por um membro
seja respondido isoladamente por ele.
Na perspectiva de Putin, a incorporação à Otan de países limítrofes
à Rússia representa uma ameaça direta à defesa do país e um
entrave à reconstrução de seu papel proeminente na geopolítica e
na história.
Na perspectiva da Otan, a cláusula de autodefesa coletiva impede
que Putin exerça reivindicações territoriais sobre países vizinhos, já
que isso obrigaria os países-membros a recorrer a recursos
nucleares.
Antes da intervenção na Ucrânia, as ações militares de Putin em
defesa de minorias russas na Geórgia e Crimeia foram respaldadas
pelo Conselho de Segurança da ONU, instância na qual a Rússia
possui assento permanente.
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O centenário da Semana de Arte Moderna (1922) foi envolvido por uma
polêmica alimentada pelas afirmações do jornalista e escritor Ruy
Castro:
Foi uma Semana de três noites, mais exatamente uma soirée, uma matinê
e outra soirée. Mas suas consequências estão sendo estudadas até hoje.
Nenhum evento foi tão documentado e contado, ou teve a obra de seus
luminares tão copiosamente aceita. É verdade que tudo isso só se intensificou
de 1972 para cá. Antes não era assim. Durante os primeiros e longos 50 anos,
só os sobreviventes da Semana falavam dela. Os aniversários passavam em
silêncio e muitos dos seus livros, hoje tão festejados, estavam encalhados nos
armários de seus autores. Como seus livros não existiam, não influenciavam
ninguém.
Adaptado de “Como a Semana de 22 virou a vanguarda oficial”,
Folha de S. Paulo, Ilustríssima, 05/02/2022.

Fotografia de Sebastião Salgado (2017): Xamã Yanomami em ritual
durante a subida para o Pico da Neblina, na serra do Imeri (Amazonas).
A exposição “Amazônia” do fotógrafo Sebastião Salgado no Sesc
Pompeia (São Paulo, 2022) tem o objetivo de alimentar o debate sobre o
futuro da floresta amazônica e das comunidades indígenas brasileiras em
uma fase de aumento do desmatamento do bioma amazônico, que foi
56,6% maior entre agosto de 2018 e julho de 2021 do que entre agosto de
2015 e julho de 2018, segundo estudo do IPAM (Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia).
A respeito do aumento do desmatamento do bioma amazônico em
anos recentes, é correto afirmar que está relacionado:
à extinção de órgãos de fiscalização, como o Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente) e a Funai (Fundação Nacional do
Índio).
à criação do Fundo Amazônia, para financiar iniciativas extensivas
de exploração dos recursos naturais da região, em articulação com
o mercado externo.
ao avanço da urbanização de regiões do Centro-Oeste, cujo
adensamento populacional expandiu o arco do desmatamento.
à redução de ações de combate e controle a atividades ilegais, como
o garimpo fluvial de ouro com uso de mercúrio no Rio Madeira.
ao desequilíbrio na relação população-território, em função do
ingresso desordenado de refugiados, como os imigrantes
venezuelanos.

Com base na interpretação do autor, a Semana de Arte Moderna teria
sido:
um evento paulista, representativo de outras importantes
iniciativas modernas, como as que ocorriam nas vanguardas
cariocas, por exemplo.
mitificada a posteriori, como fundadora do modernismo brasileiro,
sobretudo no contexto de suas comemorações durante o governo
militar (1964/85).
mal compreendida, em função da renovação de sua linguagem
artística moderna, em plena ruptura com a tradição estética
anterior.
um movimento elitista, restrito a poucos intelectuais e artistas
cujas obras não chegaram até nós, não tendo tido reimpressões.
um marco da arte moderna brasileira, que extrapolou São Paulo,
conectando os intelectuais do país com as vanguardas
internacionais.
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Em janeiro de 2022, faleceu o poeta amazonense Thiago de Mello, autor
homenageado na 34ª Bienal de São Paulo. Os seus versos “Faz escuro mas
eu canto, porque a manhã vai chegar”, foram usados como tema da
exposição na capital paulista.

O assassinato do congolês Moïse Kabagambe trouxe à tona o debate
sobre o racismo que está presente e vivo na base de nossa sociedade,
manifestando-se nas mais diversas áreas de atuação do Estado e da
sociedade civil: na saúde, na educação, na oferta de trabalho e serviços, nos
dados de nascimento e morte e no modo como tratamos e recebemos
refugiados africanos ou como selecionamos funcionários no mercado de
trabalho. Esse tipo de racismo não se resume a atos isolados de pessoas ou
grupos, mas faz parte da própria lógica e da base social de uma determinada
nação, conferindo desvantagens, oferecendo privilégios e naturalizando a
violência pautando-se na ideia de raça.
Adaptado de Lilia Schwarcz, nexojornal, 31/01/2022.

Com base no texto, é correto afirmar que o assassinato de Moïse
Kabagambe representou um episódio de:
discriminação racial.
supremacismo negro.
racismo reverso.
racismo estrutural.
preconceito racial.

Segundo os curadores da Bienal, a frase - retirada do poema “Madrugada
Camponesa” (1963) e reproduzida como canção por Nara Leão (1966) - diz
respeito às lutas e esperanças que acompanham momentos de escuridão e,
por isso, seria significativo transpô-la dos anos 1960 para a atualidade.
A respeito da apropriação do verso de Thiago de Mello para intitular o
evento, analise as afirmações a seguir.

Os curadores da Bienal reconheceram a urgência dos
problemas que desafiam a vida no Brasil e no mundo atual,
defendendo a necessidade da arte como um campo de
resistência, reflexão e transformação.
II Os curadores da Bienal estabeleceram uma continuidade
entre a função da expressão artística nos anos 1960 e na
atualidade: a arte continua sendo um modo de comunicar
dissenso e prospectar soluções alternativas.
III Os curadores da Bienal pensaram o papel do evento em um
contexto marcado por intolerância política e retrocesso
democrático, por isso propuseram um projeto curatorial
impregnado de história e memória.

I

Está correto o que se afirma em:
I, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

Fim da Prova de Ciências Humanas.
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Bloco 1 | Comentário sobre Redação
A Prova de Redação deste ano trouxe como
tema a discussão sobre ser ou não socialmente
justa a meritocracia.
Meritocracia não é um tema inédito nas provas
da FGV. Em 2010, no vestibular de inverno, um
trecho do texto de Jessé Souza, A Ralé Brasileira
(Belo Horizonte, Editora UFMG, 2009, trecho da
p. 43), motivava a discussão sobre a meritocracia
sob o prisma das relações pessoais. O autor escolhido enfatizava a ilusão do pensamento meritocrático e frisava seus nocivos efeitos à sociedade.
Neste ano, a Prova de Redação decidiu retomar o tema (que é, ainda, atualíssimo) e ampliar
o debate. Com o primeiro texto, uma charge do
cartunista Duke, trouxe para os estudantes uma
crítica à sociedade atual, na qual uma criança
(sem camisa) teria de enfrentar a fome, a violência, a falta de escolas e o tráfico para alcançar
seu objetivo, representado pelo gol.
Nessa charge, é marcante a suposta motivação do técnico, que simplifica os desafios ao
gritar que “é só driblar os adversários e marcar
o gol”. A palavra “só” foi propositalmente destacada pelo artista da charge.

Comentário da Redação
O segundo texto, por sua vez, traz duas informações (dentre outras) muito interessantes
para o vestibulando. A primeira diz respeito à
crença de norte-americanos e britânicos na
meritocracia. Os dados serviriam como argumento, caso o estudante quisesse.
Essa crença, é preciso lembrar, tem uma relação cultural muito íntima com a vida nesses
países — e mais especialmente com a vida no
Reino Unido. Como o próprio texto assinala, a
meritocracia se oporia à aristocracia hereditária, a qual, em tese, não teria conquistado
seus bens por esforço, mas por herança. A expressão self-made man, que designa um tipo de
pessoa valorizada nesses países, é um ótimo
exemplo desse pensamento.
A segunda informação importante diz respeito
à propagação dos ideais norte-americanos e

Semi GV/Insper

A melhor
Administração de
estudos e Economia
de tempo

Comentário da Redação
britânicos ao resto do mundo. Com isso, uma
estrutura que, novamente, em tese, seja funcional
e real para aqueles países talvez não encontre
os mesmos resultados no resto do mundo.
No terceiro texto, mais uma vez enfatizando
a meritocracia como um problema, a entrevista,
realizada pela BBC News Brasil com o professor
Daniel Markovits, alerta para as variáveis que
se impõem sobre a meritocracia, de tal forma
que, num sistema “fechado e autossustentável”, como explica o professor, a meritocracia
apenas ali seria compreendida como válida. Em
outras palavras, o conceito meritocrático é inaplicável, na prática, em razão das disparidades e
desigualdades que afligem a maioria das populações. Por isso, compreendê-la como um parâmetro universal é um equívoco.
A farsa da meritocracia, segundo o professor,
seria muito bem evidenciada nas práticas de banqueiros durante a crise de 2008, quando o mérito
serviu apenas para o próprio enriquecimento.
Finalmente, o quarto e último texto foi um trecho da entrevista realizada, novamente, pela BBC
News, agora em sua agência “Mundo”, com o professor Michael Sandel. Nessa entrevista, o professor explicou por que a meritocracia é um conceito,
ao menos, ambíguo — sobre o qual se enfatizou o
“lado obscuro” dessa corrente de pensamento.
O texto também propõe críticas, assim como
os demais, mas acrescenta um elemento cultural
e ideológico muito interessante: a atitude de

Comentário da Redação
cada um em relação ao sucesso. Aqueles, bem-sucedidos, acreditariam que seu êxito se deve
aos méritos próprios, consequentemente creditando o insucesso dos outros, muita vez, à falta
de esforço. Cada um seria, segundo esse raciocínio, exclusivamente responsável por seu próprio
fracasso. O período final do texto é categórico: “A
meritocracia cria arrogância entre os vencedores
e humilhação para os que ficaram para trás.”.
Diante dessa coletânea, o estudante teria de
questionar se o conceito de meritocracia é socialmente justo, considerando-se que os textos trazidos não o apoiariam, caso ele preferisse discutir,
em alguma medida, uma suposta justiça social.
Ao mesmo tempo, talvez também tenha sido
um pouco trabalhoso para o vestibulando deixar as situações individuais e analisar socialmente o tema, com suas implicações efetivas
sobre as maiorias. A estratificação social e o chamado círculo de perpetuação da pobreza seriam
direções interessantes para se constatar, caso
quisesse, a ausência da meritocracia quando faltam recursos e apoio.
A prova da FGV, que sempre recebe e merece
elogios, foi bastante pertinente e trouxe à discussão um tema atual e relevante. Não foi uma
releitura da prova de 2010. Foi uma nova proposta, mais complexa, mais voltada à visão do
compromisso social e da responsabilidade que
os vestibulandos assumirão em suas carreiras
futuras. Outra prova, de fato, elogiável.

Semis do
2º semestre
Aumente suas chances com o Intergraus.
Cursos atualizados conforme as novas
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