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Bloco 1 | Comentário sobre Redação
Neste vestibular, a FGV optou por um tema
delicado, embora muito pertinente. Em sua
coletânea, trouxe o pronome neutro (ou linguagem neutra) para o debate. Há algumas questões que a coletânea não explora, mas que serão observadas.
Por esse motivo, caríssimo vestibulando, decidimos separar o comentário em duas partes. A
primeira trará a leitura da coletânea. A segunda,
os possíveis encaminhamentos.
Parte 1 – Leitura da Coletânea
O texto 1 tem o objetivo de esclarecer ao vestibulando o que seria a “linguagem neutra”. Seu
papel na coletânea parece ser apenas esse, já
que não se aprofunda muito nas polêmicas que
envolvem essa questão.
Como ressalva a esse texto, é preciso anotar
que as formas “tod@s” e “todxs” não são mais
consideradas adequadas ao uso e estão sendo
gradualmente banidas. Além do óbvio problema relacionado à pronúncia dessas formas, os
principais movimentos (e isso não se restringe
ao LGBTQIA+) baniram tais grafias porque são
problemáticas na fala e em softwares usados
por pessoas com necessidades especiais. A explicação é simples: se tais formas excluem, não
podem ser inclusivas.

Comentário da Redação
Outra questão que merece ser mencionada diz respeito à sigla LGBTQIA+. Já há algum
tempo, tal sigla tem sido considerada exclusiva, não se referindo corretamente a todos
os possíveis gêneros constantes do movimento. A recomendação, feita principalmente
pela rede social QUORA, orienta que se use
a sigla LGBTQQICAPF2K, que integra os termos lésbicas, gays, bissexuais, transexuais,
queers, questionadores, intersexuais, curiosos,
assexuais/agêneros, pansexuais/polissexuais,
familiares e amigos, 2 “two spirit” (gêneros não
ocidentais), kink (formas de excitação não heterossexual).
Veja-se que esses comentários são importantes ao tema. A adoção de uma linguagem
neutra, é preciso notar, enfrentará uma série
de críticas e adequações propostas por representantes de grupos — talvez, pelos mesmos
motivos que “amig@” e “LGBT” não sejam
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Comentário da Redação
mais apropriados. Em outras palavras, o texto 1 não diz, mas é preciso perguntar-se: já existe uma linguagem neutra pronta e viável a ser
adotada, se mesmo as siglas ainda estão sendo
debatidas?
O texto 2, nitidamente favorável à linguagem
neutra, faz rápidos comentários sobre os subsídios teóricos envolvidos. Traz, em essência, a
opinião do gramático Evanildo Bechara em um
brevíssimo comentário, mas não avança sobre a
viabilidade da adoção de uma língua neutra. Em
rigor, o texto faz escolhas discutíveis ao afirmar
que a linguagem neutra “se desenvolve como
uma demanda de pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino e é
defendida com ardor por membros da comunidade LGBTQIA+, a proposta vem sendo atacada por grupos conservadores e descartada por
gramáticos. Em 15 Estados e no Distrito Federal, deputados bolsonaristas se articulam para
proibir o uso da linguagem neutra nas escolas
públicas e privadas.”.
Da maneira como está, o problema parece
ser de ordem exclusivamente política, pautado por uma resistência injustificada de setores
“conservadores” e “bolsonaristas”, tendo sido
simplesmente “descartada por gramáticos”.
Há grande reducionismo. Existem gramáticos
favoráveis à adoção, embora de maneira ainda controlada. O grande problema desse texto
é a ausência de informações para que o aluno
escreva. Não se trata apenas de uma questão
meramente política. A viabilidade também precisa ser avaliada.

Comentário da Redação
O texto 3 apresenta a decisão do governo
francês em proibir a linguagem neutra. Embora um pouco mais imparcial, voltado à apresentação dos fatos sem se dispor a comentar,
o excerto não informa que a língua francesa é
tratada de maneira um pouco diferente daquela que o Brasil trata a língua portuguesa. Lá,
o francês é tratado com maior relevância, de
modo que, em geral, todas as obras publicadas mundialmente podem ser lidas em traduções francesas.
Ao contrário do que ocorre no Brasil, em que
ler em outro idioma dá “status”, na França, poder ler no idioma local é tradição. Da mesma forma, a Academia de Letras Francesa trabalha de
modo intenso e controlador, enquanto no Brasil,
a ABL tem a função, frequentemente, de promover orientações e sanar dúvidas. Aos curiosos,
basta procurar “curriel”, “baladeur” e “logiciel”
no Google. Também cabe lembrar a polêmica
sobre “ministre”, que não deve ser acompanhado do artigo “la” – situação que lembra a discussão sobre “presidenta” no Brasil.
O texto 4, por seu lado, traz um excerto de
Roland Barthes, que critica a inflexibilidade das
línguas e seu eventual “fascismo”. Embora, do
ponto de vista acadêmico, o trecho tenha valor
incontestável, descontextualizado e reduzido a
poucas linhas, talvez não seja de grande ajuda
ao aluno que enfrentou a prova.
O texto 5, do poeta inglês Thomas Hardy, fecha a coletânea. O trecho, em verdade uma fala
de Bathsheba Everdene, de Far from the Madding Crowd (1874), desconsidera o contexto em

Comentário da Redação
que foi produzido e a intenção da personagem.
Como o estudante não teve acesso a essas variáveis, omitidas pela prova, resta ao vestibulando concordar com o fato de que a linguagem
“masculina” dificulta a expressão feminina ou
não. É claro que aceitar que a linguagem prejudica a mulher impõe que deve haver uma linguagem não masculina.
Parte 2 – Os encaminhamentos possíveis
Quanto às possibilidades de tese, o aluno
poderia ser a favor da implantação obrigatória
da linguagem neutra (Tese tipo A), da proibição
(Tese tipo B) e, talvez, do ensino simultâneo
(Tese tipo C), como se fosse de fato um outro
idioma, como o espanhol, por exemplo. Até esse
ponto, não parece haver grande dificuldade.
O problema surge na argumentação. Como
a coletânea buscou apenas oferecer pontos
de vista dissonantes, sem subsídios, pode ter
sido difícil para o aluno distanciar-se da questão identitária ou de gênero, desconsiderando
outras variáveis que são imprescindíveis para a
análise do tema.
Para se ter uma ideia, a Reforma Ortográfica
que entrou recentemente em vigor alterou 0,8%
dos vocábulos no Brasil, e 1,3% em Portugal. E
foram apenas alterações meramente morfológicas. Ela levou quase 20 anos para ser aprovada
e instituída. Como seria a implantação da linguagem neutra?
Além disso, como ficam as pessoas que utilizam braile, libras, softwares etc. Todas essas
variáveis foram analisadas?

Comentário da Redação
Não se quer dizer, com isso, que não se possa
defender a Tese A. Entretanto, para que a defesa não seja superficial, restrita apenas à atenção
às pessoas que não se veem representadas na
linguagem, é preciso que seus argumentos também caminhem para outros campos, de modo a
buscar outras fundamentações.
Numa rápida pesquisa na internet (já que
inexistem dados confiáveis a respeito do tema),
lê-se que 1,2% da população brasileira seria
beneficiada pela linguagem neutra. Se o dado é
verdadeiro, pode-se discutir tanto em direção à
proibição (que traria dificuldades para uma parcela gigantesca da população) quanto à adoção
(já que se entende a necessidade de uma sociedade cada vez mais inclusiva).
A prova da FGV deste ano foi pertinente,
atual e objetiva. Entretanto, o tema trazido, até
por ter sido exaustivamente (e superficialmente)
divulgado pelas diversas mídias, provavelmente trará, como maior dificuldade aos vestibulandos, o desafio de deixar as ideias superficiais e
os clichês em busca de um texto que se aprofunde mais.
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Bloco 2 – Artes e Questões
Contemporâneas
Resposta 11
Uma das principais tarefas que os modernistas de 1922 se propuseram a executar foi a
de produzir uma arte autenticamente brasileira
e, assim, romper o ciclo da dependência cultural que caracterizava a produção estética do
país desde sua fundação colonial.
No longo percurso de mais de quatrocentos anos, o artista brasileiro viveu uma contradição insolúvel, fruto da permanente articulação contraditória entre as formas mentais
europeias herdadas e a matéria brasileira local
— uma dialética precária e complexa que atravessa a cultura pátria.
Nos fragmentos selecionados, é perceptível
esta oscilação entre o “nacional” e o “estrangeiro”. A título de exemplo, vejam-se alguns
pares opositivos: “Revolução Caraíba”/“Revolução Francesa”; “catequizados”/“Carnaval”;
“índio”/“senador”; “a realidade social, vestida
e opressora”/“matriarcado de Pindorama”.
Observe-se, ainda, a questão posta no início
do Manifesto Antropófago (“Tupi, or not tupi,
that is the question.”), que faz uma bem humorada referência a uma das mais famosas citações da literatura mundial e que foi retirada de
Hamlet, de Shakespeare. Ao substituir o verbo
to be pelo (quase) homófono substantivo/adjetivo português “tupi”, Oswald transforma uma
demanda de caráter ontológico geral na busca
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particular da identidade brasileira. O poeta modernista tem consciência, sob forma paródica,
de que a identidade nacional é inseparável das
heranças europeias.
De acordo com Benito Nunes, “No antropofagismo tudo é contraditório, e tudo é significativo por ser contraditório”, uma vez que
a contradição é a essência mesma da cultura nacional, a qual seria impensável e incompreensível sem esta constante remissão entre
o dado local (a matéria brasileira) e as formas
de expressão importadas (a cultura europeia).
Decorre daí que Oswald de Andrade também possa afirmar que “Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. A
idade de ouro”, ou seja, esses produtos legitimamente europeus (“comunismo”, “língua
surrealista”, “idade de ouro”) de alguma forma
são nacionais também, uma vez que, na cultura ancestral dos indígenas brasileiros, no seu
regime social e linguístico, encontrar-se-iam
formas similares a essas novas proposições
presentes no centro do capitalismo mundial.
Portanto, a cultura brasileira se construiria
como produto híbrido do cruzamento destas
matrizes nacionais e estrangeiras aqui existentes. Na periferia do capitalismo, esta dialética
insolúvel paira, como uma espécie de fatalidade, sobre o país enquanto a ordem mundial for
regida pelo fetiche da mercadoria.
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Resposta 12
Sem dúvida alguma, a questão indígena brasileira, desde o início da colonização lusitana,
pode ser descrita como sendo marcada por
um genocídio ininterrupto, ou seja, desde 1500
até os dias atuais, os povos ancestrais do país
estão submetidos a um processo de destruição
massivo e constante, que reduziu a população
indígena a uma quantidade ínfima de indivíduos
se comparada com as estimativas desta mesma
população aqui existente no final do século XV.
Portanto, pode-se afirmar, de forma metafórica, que os praticantes da antropofagia verdadeiramente foram os primeiros colonizadores e os atuais habitantes do país.
No livro Poemas Menores, de Oswald de
Andrade, encontra-se um poema que sintetiza
bem esta inversão cultural, ainda que sob forma anedótica:
Erro de português
“Quando o português chegou
Debaixo duma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português.”
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Nesses versos, o poeta modernista ironiza
a dominação cultural dos portugueses sobre
os índios do Brasil. Aspecto que, apresentado em chave bem-humorada, indigita um
processo que, na verdade, se caracteriza
não apenas pela aculturação, mas pelo massacre brutal. Pode-se afirmar, então, que
antropófagos são os colonizadores e seus
descendentes.
Desta forma, se a concepção de Oswald
de Andrade sobre as práticas culturais e religiosas dos indígenas brasileiros serviu de
base para a formalização de uma nova postura diante dos impasses da dependência
cultural nacional, nem por isso implicou um
resgate das populações ancestrais do país.
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Resposta 13
Paul Cézanne foi recusado inúmeras vezes
pelos salões de sua época, sendo acusado de
louco, de degenerado e de decadente. Apenas no final de sua vida, passou a ser admirado e reconhecido pelas suas importantes
pesquisas pictóricas e visto como um verdadeiro gênio por grupos de jovens artistas.
Ele passou a ser apontado como um dos que
mais contribuiu para a eclosão das vanguardas artísticas do início do século XX. Segundo
Picasso e Matisse, Cézanne foi “o pai de todos nós”. Os seus procedimentos e as suas
técnicas pictóricas impulsionaram, por exemplo, o surgimento do Fauvismo, do Cubismo e
da arte abstrata. Em suma, Cézanne foi fundamental para a Arte Moderna, abrindo caminho
para os mais relevantes artistas do século XX.
Na série Os Jogadores de Cartas, Cézanne
retratou, com algumas variações entre as cinco versões conhecidas, um ambiente bastante masculino em que homens compenetrados
jogam cartas ao redor de uma mesa.
Em sua formação como artista, Anita Malfatti estudou na Alemanha (1910-1914) e nos
Estados Unidos (1915), período em que a sua
pintura foi influenciada pelas vanguardas artísticas, especialmente pelo Expressionismo.
Após retornar ao Brasil, entre dezembro de

Bloco 2 – Artes e Questões
Contemporâneas
1917 e janeiro de 1918, participou de uma exposição de pintura moderna em São Paulo.
Os trabalhos apresentados são considerados
como um marco fundamental do Modernismo
brasileiro. Porém, em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo (Artes e Artistas
— a propósito da exposição Malfatti, mais
tarde chamado de “Paranoia ou Mistificação”), Monteiro Lobato a atacou durante os
quadros expostos, usando expressões parecidas com aquelas utilizadas contra Cézanne
pelos críticos conservadores e defensores da
tradicional arte acadêmica.
A década de 1910 é considerada o período
em que foram realizadas algumas das produções mais importantes e impactantes de
Anita.
O quadro analisado (La Rentrée) foi produzido durante o período em que ela passou
em Paris (1923-1928), contemplada com o
Pensionato Artístico do Estado de São Paulo,
que permitiu que ela pudesse se dedicar exclusivamente aos seus estudos. A obra representa um ambiente doméstico, em uma cena
rotineira, onde duas jovens mulheres realizam
atividades que na época eram consideradas
tipicamente femininas: no caso uma está costurando e a outra se arrumando diante de
um espelho.
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Como afirma Roberta Paredes Valin:
“La Rentrée fora realizada aproximadamente em 1926 e compõe a série de telas
pintadas com o tema interior-exterior, ou
em sua oposição, exterior-interior, no caso
de A Mulher do Pará. A presença do modelo estético de Matisse é marcante, tanto
na palheta como no próprio tema, embora
Malfatti tenha afirmado não ter recebido influência do pintor, o que é de se duvidar
posto que ela acompanhava seus trabalhos
na Paris dos anos 1920, como as cartas enviadas para Mário bem revelam.”
(Roberta Paredes Valin. Cadernos-Diários de
Anita Malfatti – Uma Trajetória Desenhada
em Paris. Dissertação de mestrado em
Filosofia (USP), 2015, p. 7)

Anita Malfatti, pelo menos nas primeiras
décadas de sua longa carreira artística, foi
influenciada pelas obras de Cézanne, da
mesma forma que muitos outros pintores
modernistas do século XX também o foram.
Anita, reconhecendo ou não a paternidade,
também é “filha” do patriarca Cézanne.
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Resposta 14
Kant (1724-1804), na obra Resposta à
Pergunta: o Que É o Iluminismo? (1784), faz
a defesa da autonomia crítica do sujeito do
conhecimento. Para ele, o “Esclarecimento
é a saída do homem de sua menoridade autoimposta”. Os motivos que levam a imensa
maioria dos homens adultos e todo o gênero
feminino a viver na menoridade (a incapacidade de usar a própria razão/entendimento
e, portanto, necessitar de guias, tutores,
mestres) eram a preguiça ou a covardia. O
uso livre da própria razão significa raciocinar e refletir segundo apenas as regras que
a própria razão oferece, implica recusar
qualquer forma de pensar que tenha como
pressuposto os argumentos de autoridade,
representa adotar uma postura de avaliação das crenças e opiniões próprias e de
outrem antes de aceitá-las. Isso significa
a busca pela autonomia (maioridade), que
é o fundamento da dignidade humana e de
toda natureza racional. A vida não precisa
ser necessariamente predeterminada, pelo
contrário, é pela liberdade que o sujeito se
capacita a pensar por si mesmo e fazer as
suas escolhas. Pensar por si é tornar-se
autônomo (atingir a maioridade) em suas
ações, é sair da situação de heteronomia
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que caracteriza a menoridade kantiana e
conquistar a sua emancipação. Em suma,
o conselho e a esperança de Kant é sapere
aude (ouse conhecer).
Já o sociólogo catalão Castells (1942-)
argumenta que vivemos uma grave crise
de legitimidade política. O modelo atual de
democracia liberal (calcado no respeito aos
direitos básicos e políticos, em eleições periódicas e na livre escolha dos governantes)
caiu em desgraça e enfrenta uma rejeição de
um número crescente de cidadãos. A ruptura
de representatividade entre governos e seus
cidadãos pode ser caracterizada como uma
crise cognitiva e emocional. A desconfiança
dos partidos tradicionais e das instituições,
os escândalos de corrupção e a manipulação midiática, o desemprego e as incertezas e os medos causados pela globalização
e pela crise econômica iniciada em 2008,
assim como a intensificação de atos terroristas, favoreceram a busca por um líder
que se apresentasse como uma resposta
ao processo de decadência percebido por
amplas parcelas das populações dos países
ocidentais.
É possível, e necessário, aproximar as
preocupações de Castells com a obra de
Kant. Em pleno momento de significativas
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mudanças tecnológicas e de rápidos avanços da ciência, crescem as mentiras e a dificuldade de discernir o fato real das mais
absurdas narrativas (chamadas de fake
news ou pós-verdades), ganham repercussões as superstições e as mais infames
crendices, as redes sociais disseminam os
mais variados preconceitos (racismo, xenofobia, sexismo, homofobia etc).
Enfim, em meio a tanto caos, é essencial
resgatar a possibilidade de efetivação do discurso emancipatório de Kant e acreditar na
possibilidade de que cada vez mais se amplie a quantidade daqueles que se recusam
a viver na menoridade (afastando energicamente a necessidade de tutores e guias messiânicos) e busquem a maioridade, aderindo
à pregação kantiana de perseguir incessantemente o ousado ato de conhecer
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Resposta 15
A comparação entre o excerto do livro de
Castells e o panfleto de Marx e de Engels de
1848 indica duas visões bem distintas sobre a
dinâmica e o sentido das mudanças históricas.
Castells, no início de sua longa carreira acadêmica, foi filiado à tradição marxista, fazendo
uso desse referencial teórico particularmente
nos seus estudos em sociologia urbana. Contudo, a partir do início da década de 1980,
abandonou esse arcabouço teórico e passou
a focar os seus estudos nos impactos das novas tecnologias na informação e na comunicação, nos novos paradigmas de produção e
de dinâmica da globalização. Alguns críticos
afirmam que Castells, ao renegar seu passado marxista, aproximou-se de uma tradição
neoweberiana, que considera as organizações
como sistemas burocráticos e que aponta a
perspectiva progressiva de burocratização do
capitalismo contemporâneo, que é por ele denominado como “capitalismo informacional”.
Castells, na trilogia A Sociedade em Rede,
defende a tese de que vivemos na era da informação, na qual os processos dominantes
se organizam em torno de redes. Além disso,
Castells deposita suas esperanças de que as
mudanças das instituições ocorram a partir da
“transformação das mentes”.
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Por sua vez, o Manifesto Comunista defende um projeto sociopolítico explícito e organizado por perspectiva de classe, destacando
o protagonismo do proletariado na promoção
das mudanças revolucionárias. A história das
sociedades é a história da luta de classes:
opressores × oprimidos, dominadores × dominados. A luta leva à transformação social
ou à destruição de uma das classes em combate. Também tem como referência teórico-metodológica o materialismo histórico, que
afirma que o ponto de partida para o estudo
das sociedades humanas é a base material,
os indivíduos e a produção de sua vida material, rejeitando a existência de um princípio
espiritual e ligando toda realidade à matéria e
às suas modificações. Portanto, o modo de
produção da vida material é que condiciona, em última instância, o conjunto da vida
social, política e espiritual.
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Resposta 1
a) Com a Revolução Técnico-Científico-Informacional ou Terceira Revolução Industrial, que entrou em vigor a partir da
segunda metade do século XX, ocorreram várias descobertas e inovações no
campo tecnológico. Entre elas, avanços
nas tecnologias de comunicação, com o
aumento dos fluxos de informação por
meio do rádio, da televisão, antenas via
satélite, torres de telefonia móvel, cabos
de fibra ótica e a internet — que potencializou os fluxos e a quantidade de informações pelo planeta, difundindo o
acesso e modificando as relações e conexões em diferentes partes do mundo.
Com a nova tecnologia do 5G (e a Quarta Revolução Industrial), a circulação de
informações estará muito mais fluida e
interligada, potencializando a quantidade
de informações e aumentando ainda mais
a difusão de conteúdos, criando grandes
bancos de dados, ligações com inteligência artificial, integrando ainda mais a rede
e tornando-a mais eficiente.
*O candidato deveria escolher dois entre os fatores
apresentados acima.

Bloco 3 – Geografia e História
b) Questões decorrentes do jogo político-econômico que envolvem as novas tecnologias
da informação podem ser percebidas na influência das mídias, pelos meios de comunicação interferindo nas práticas políticas
com a criação de novos espaços de disputa
e com novas ferramentas de persuasão, novos atores nos pleitos que utilizam destas
novas tecnologias e espaços. Há a possibilidade da disseminação de notícias falsas
que pode manipular e induzir determinados
grupos, e a grande quantidade de informações dificulta o controle e a veracidade do
que é difundido.
No campo econômico, com o papel
das grandes corporações cada vez mais
preponderante também em interesses políticos, pode ocorrer o controle de dados
em sites e aplicativos, o que leva a um direcionamento do consumo e domínio de
mercado. Assim, o poder da informação
pode ser decisivo no apoio a determinados grupos políticos, que representem o
interesse de alguns grupos econômicos,
tornando assim um mecanismo de dominação.
*O candidato deveria escolher duas entre as apresentadas acima.
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Resposta 2
a) As estratégias para tornar o processo produtivo mais eficiente são variadas, com
destaque para a robotização, que aumenta
a velocidade da produção e a qualidade final do bem produzido; para os investimentos na qualificação do trabalho, que recaem
especialmente sobre a mão de obra mais
sofisticada utilizada no processo; para os
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que garantem a atualização tecnológica da produção; para os investimentos
em plataformas de comunicação, permitindo maior controle do fluxo de informações que, entre outras vantagens, dificulta
a perda de conhecimento durante a cadeia
produtiva; e, por último, a fragmentação da
produção na qual ocorre a dispersão das
etapas envolvidas na produção de bens
e serviços por vários países, muitas vezes envolvendo diversas empresas, o que
permite realizá-las onde apresentarem as
maiores vantagens comparativas.
*O candidato deveria escolher duas entre as apresentadas acima.
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b) Entre as muitas atividades ilícitas que ocorrem no sistema financeiro global podemos
destacar: a “lavagem de dinheiro”, que
consiste em um crime financeiro a partir do momento em que objetiva dar uma
aparência lícita para os recursos resultantes de atividades ilícitas; a falsificação
de moedas, que se torna cada vez mais
atrativa devido às modernas tecnologias
que facilitam a reprodução sobretudo do
papel-moeda, tecnologias que permitem
também a falsificação de títulos e valores
mobiliários negociados internacionalmente; a modificação de resultados financeiros por meio de operações simuladas, visando a, por exemplo, acobertar cenários
não atraentes para os investidores, prática
que se integra à divulgação de informações inverídicas para atrair investidores; o
desvio de ativos de uma empresa em benefício próprio ou de outra pessoa; e, por
último, a evasão fiscal, que em larga escala pode desequilibrar o sistema financeiro
mundial.
*O candidato deveria escolher duas entre as apresentadas acima.
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Resposta 3
a) A matriz energética no planeta é baseada
em combustíveis fósseis, sobretudo petróleo e carvão mineral, grandes emissores de C, CO2, S, NO2 e CH4. Tais poluentes atuam sobre o aquecimento global,
que designa o aumento das temperaturas
médias do planeta, principalmente após
a 1ª Revolução Industrial, o que é causado pelas práticas humanas em busca de
energia para a produção, consumo e transportes. A principal causa desse problema
climático, que afeta todo o planeta, é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando maior
intensidade em razão da poluição do ar,
que amplia a espessura da camada atmosférica responsável por reter o calor
que, desequilibrada, passa a ampliar os
efeitos da irradiação solar.
b) As ações para conter tais efeitos de desequilíbrio, por meio da redução de emissão
de poluentes, passam por iniciativas dos
três setores da sociedade. Contudo, falando
do primeiro setor, o Estado, várias políticas
públicas podem ser lembradas, dentre elas,
incentivos fiscais para adoção de fontes alternativas de energia para o setor industrial,
como energia solar, eólica, eletrólise para
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obtenção de hidrogênio verde etc. Os mesmos incentivos são aplicados para a substituição das frotas formadas por veículos à
combustão por automóveis elétricos. Outra
possibilidade, no setor de transportes, é o
investimento em sistemas mais eficientes
e menos emissores, como o ferroviário, e
na substituição de frotas a diesel de empresas públicas, estatais e autarquias por
veículos elétricos e, no caso brasileiro, à álcool. Além disso, cabe ao Estado o investimento em pesquisa e desenvolvimento de
novas tecnologias de obtenção de energia
elétrica, por fontes limpas ou menos poluentes, como a biomassa, nuclear, geotérmica, entre outras.
* O candidato deveria escolher duas entre as apresentadas acima.

Resposta 4
a) Inicialmente, foram nas regiões Sul e Sudeste do país que a agricultura se desenvolveu de forma intensiva. A partir de
meados da década de 1960, a região dos
Cerrados tornou-se estratégica na incorporação de novas áreas, com características
da chamada “Revolução Verde”, entre elas
o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias adaptadas às condições edafoclimáticas regionais, como utilização de insumos
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e práticas agrícolas — adubos, defensivos
químicos e calagem para correção dos solos ácidos; adaptação de cultivos à sazonalidade do período chuvoso, aliando o ciclo
vegetativo das monoculturas e a época de
plantio-safra com as condições climáticas;
investimentos em sistemas de irrigação
para combater as estiagens prolongadas;
instalação de infraestrutura de transporte e
armazenagem da produção; mecanização
da lavoura com uso de tratores, colheitadeiras, favorecida pela extensão das áreas
planas; presença de capital proveniente de
financiamento, especialmente concedido a
médios e grandes estabelecimentos agrícolas, com estímulos às monoculturas de exportação e consequente ampliação da relação de trabalho não familiar, dentre outros.
Em suma, estão presentes na agricultura comercial empresarial ou agronegócio
regional: maior aproveitamento de terras e
recursos, utilização de técnicas de mecanização e o aumento da produtividade.
* O candidato deveria escolher duas entre as apresentadas acima.
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b) As cidades médias são comumente identificadas pelo seu tamanho demográfico, situado entre os 100 mil e 500 mil habitantes.
Entre as funções exercidas por elas, está o
papel articulador e de intermediação para
a instalação e o desenvolvimento de eixos
e corredores de transportes e de comunicações; a de integradora e fornecedora de
novas demandas do campo, com a implantação de atividades econômicas — industriais, de comércio, de serviços, como reflexo da reestruturação e desconcentração
industrial. Além disso, representam áreas
fornecedoras de mão de obra e de consumo; são espaços de concentração da técnica e do trabalho intelectual (tecnopolos),
atividades necessárias para o desenvolvimento da economia regional e/ou de sua
hinterlândia.
* O candidato deveria escolher duas entre as apresentadas acima.

Resposta 5
a) O contexto histórico é o do fim da ditadura
militar e a restauração da democracia,
embora esta ainda exigisse mecanismos
de consolidação, que foram garantidos
pela nova Constituição. Cabe lembrar
que a eleição de Tancredo Neves (que
não chegou a assumir, em decorrência
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de uma doença terminal) havia sido feita ainda com as regras da ditadura, com
eleição indireta no colégio eleitoral. A
Constituinte e a consequente promulgação da Constituição, em 1988, significaram a cristalização da nova ordem democrática.
b) O Brasil apresenta a divisão tripartite de
poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, que remonta às formulações iluministas de Montesquieu, aprofundando as
ideias de John Locke, base teórica fundamental no combate ao Absolutismo do
século XVIII e essência das concepções
políticas liberais.
Resposta 6
a) Como decorrência da expansão marítima
e comercial, os portugueses se instalaram
e desenvolveram atividades econômicas
tanto nas chamadas Índias Orientais quanto na América do Sul ao longo do século
XVI. No entanto, ocorreram diferenças entre as práticas dominantes em uma região
e em outra: enquanto no Oriente os portugueses se limitaram ao comércio, criando
feitorias que serviam de entrepostos para
a compra, venda e armazenamento de
mercadorias, na América do Sul foi implementado um projeto de ocupação territo-
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rial e de produção de riquezas, sobretudo
artigos agrícolas tropicais.
b) No século XVI, Espanha, Inglaterra e França
foram Estados concorrentes dos portugueses, na medida em que também se envolveram no comércio oriental ou no processo
de colonização na América, disputando
territórios, rotas e mercados, ameaçando,
dessa forma, a hegemonia lusitana.
Resposta 7
a) Os primeiros peregrinos que começaram
a ocupar o que eles denominaram como
“Nova Inglaterra” (designação em si cheia
de significados) eram puritanos, calvinistas
ingleses, perseguidos pela monarquia, então em mãos da dinastia escocesa Stuart.
Seu intento era criar no Novo Mundo uma
sociedade que incorporasse seus ideais de
trabalho como forma de servir a Deus. É
importante salientar que esses valores impregnaram grande parte da mentalidade
dos colonos, gerando inclusive a doutrina
do Destino Manifesto, importante motivadora da expansão territorial após a independência.
b) O Norte, pela própria origem da colonização, determinada em grande parte por
perseguidos políticos e, ao mesmo tempo,
por condições climáticas semelhantes às
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da metrópole, desenvolveu uma economia
diversa em relação ao modelo colonial tradicional. Ali, no que ficou conhecido como
“colônias de povoamento”, desenvolveu-se
uma produção marcada pela policultura,
associada à pequena propriedade e ao trabalho livre. Com isso, essas colônias acabaram desenvolvendo também uma forte
atividade comercial. Já no sul, desenvolveram-se colônias de exploração, marcadas
pelo latifúndio, a monocultura e a mão de
obra escrava, com forte grau de dependência em relação à metrópole.
Resposta 8
a) Adam Smith, considerado o fundador da
ciência econômica, foi fundamental para
a definição daquilo que seria chamado de
liberalismo econômico. O trecho destacado de sua obra publicada em 1776 revela ao menos duas características desta
corrente de pensamento. A primeira refere-se à ideia de que a divisão do trabalho
estaria ligada não a uma intencionalidade
humana, mas, sim, a uma racionalidade entendida como natural e que, mesmo lentamente, causaria um equilíbrio
econômico entre os agentes produtores
e consumidores. Este equilíbrio — e daí
deriva o segundo aspecto liberal da obra
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de Smith — seria gerado pelo encontro e
pela troca entre produtores e consumidores em um ambiente de mercado livre de
barreiras.
b) O fim do século XVIII vivenciou algumas
mudanças significativas e que se relacionam com as principais características do
liberalismo econômico. Uma delas foi o
amadurecimento do liberalismo político
entendido como a limitação ao poder do
Rei e que havia sido consolidado na Inglaterra do século anterior. Esta limitação
envolvia, entre outras questões, a crítica ao mercantilismo e às suas práticas
protecionistas, ambas características do
“Antigo Regime” europeu. Além disso,
as transformações estão relacionadas
ao início daquilo que viria a ser chamado de Revolução Industrial, também sob
o pioneirismo inglês. Esta transformação
envolvia profundas mudanças na organização do trabalho e da produção, além
do aumento significativo da capacidade
produtiva, o que anunciou a era da industrialização e da sociedade do consumo
em larga escala.
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Resposta 16
A imagem relaciona-se também à palavra
“tempo”. Imageticamente, o prato e a disposição dos talheres sugerem a imagem de um
relógio, instrumento marcador de tempo.
Resposta 17
Embora não possamos parar o tempo,
juntos podemos tentar parar a fome.
Resposta 18
Segundo o texto, a “teoria da mente emocional” seria a capacidade de reconhecer os
sentimentos alheios, o que geraria empatia e
compaixão; já a “teoria da mente cognitiva”
seria a capacidade de reconhecer os saberes
e pensares alheios, o que geraria “soluções
racionais”.
Resposta 19
Uma pesquisa que a revista Science
acaba de publicar confirmou algo que eu
acreditava intuitivamente.
Resposta 20
Os adjetivos são “coerentes” e “previsíveis”. Por terem pouca capacidade de mobilizar a reflexão dos leitores, as personagens
de ficção popular possuem características
opostas àquelas consideradas por leitores
como melhores: ambíguas, abertas e repletas de significações secundárias.
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Resposta 21
No quarto parágrafo, o verbo “experimentar” está empregado no sentido figurado de “sentir” ou “vivenciar”. No último parágrafo, o adjetivo “aberto” está empregado
no sentido figurado de “vasto” ou “ilimitado”.
Resposta 22
Apesar de conterem o mesmo radical,
as palavras não têm o mesmo sentido. Na
palavra “empatia”, do grego empátheia, o
radical tem sentido de compartilhar um pathos, uma paixão ou afeto. Já em “psicopatia” e “sociopatia”, o mesmo radical tem o
sentido de infortúnio ou sofrimento.
Resposta 23
Sim, o conectivo “Em suma” tem função
conclusiva, tal qual “em síntese”, “portanto” etc., sendo seu uso adequado para a
abertura de um parágrafo de conclusão na
dissertação-argumentativa.
Resposta 24
As sociedades humanas não necessitam de advogados porque são incapazes
de transmitir geneticamente informações
de gerenciamento da ordem social, visto
que os arranjos sociais humanos são construções imaginadas, não naturais, podendo
ser esquecidas ou violadas.
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Resposta 25
Alguns sinônimos possíveis seriam:
Crucial – fundamental, decisiva, determinante
Gerenciar – organizar, estabelecer, administrar
Tal – aquela
Prole – linhagem, descendência, filhos
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