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FILOSOFIA  – Prof. Maurício e Prof. Dilnei 

 
 

Filosofia Grega - Os principais filósofos Gregos são 3: 

 

Sócrates 

 

É considerado o pai da filosofia, por inaugurar uma nova atitude intelectual. Sócrates 

defendia que a razão deveria ter compromisso com a verdade e com a justiça e por isso se 

opôs duramente aos sofistas (que negavam o sentido de tudo). Seu método de produção de 

conhecimento era amparado em perguntas. Sócrates defendia que todo Homem trazia dentro 

de si todas as verdades. A essa técnica se deu o nome de Maiêutica. Por questionar e 

defender a importância da razão na construção do conhecimento, foi acusado de subversão e 

condenado a morte a Grécia. 

 

Platão 

 

Principal discípulo de Sócrates. Plantão entendia que os sentidos, as sensações, não 

era confiáveis na produção do conhecimento. Defendia que a verdade, ou a essência das 

coisas estava no mundo das ideias. Dialeticamente, o filósofo deveria refletir e chegar a um 

conceito que não pudesse ser falseado. Essa seria a essência dos objetos e seres. O Mito da 

Caverna exemplifica essa percepção.  

 

Platão era um forte crítico da democracia por entender que a mesma era um regime de 

excessos. Excessos de vaidades, de juízos, de ignorância. Defendia uma república de peritos 

(filósofos) que fossem amplamente conhecedores de seu ofício. 

 

Platão defendia a justiça como um comportamento ético. A relação entre a justiça e a 

pólis ideal é a que, com todas as pessoas fazendo aquilo que fazem de melhor, trabalhando 

pela coletividade, a pólis de desenvolveria de maneira justa. Contudo, o mito do Anel de 

Giges levanta o seguinte questionamento: Somos justos porque queremos ser, ou porque é 

aquilo que esperam de nós? 

 

Aristóteles 

 

Divergia de Platão ao afirmar que as sensações produzem informações importantes, que são 

validadas em conhecimento a partir da lógica. 

 

Teoria do Ato e Potência representa a dinâmica de movimento existente em todas as coisas. 

 

Finalidade de ética é a felicidade. 
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Filosofia Moderna 

 

O Renascimento Cultural marca a transição da Idade Média para a Idade Moderna, e 

com ele, uma série de inovações técnicas e científicas surgem, como a teoria Heliocêntrica, 

de Nicolau Copérnico. Grande parte dessas transformações só foram possíveis graças aos 

debates da Filosofia, que buscavam compreender como o mundo pode ser compreendido e 

transformado. 

 

René Descartes 

 

Prova-se o conhecimento através da razão: Exemplo da Cera 

 

Método de investigação. 

 

Cogito Ergo Sum – Rompimento com o Ceticismo e adesão ao Solipcismo. 

Comprovação filosófica da existência de Deus: Rompimento com o Solipcismo. 

 

Empirismo 

 

Conhecimento se adquire através dos sentidos. Homem vai absorvendo conhecimentos ao 

longo de sua vida, através daquilo que experimenta. 

 

Imannuel Kant 

 

Revolução Copernicana em Kant: O centro da preocupação filosófica não pode ser o objeto, e 

sim o sujeito. (filosofia crítica) 

 

Segundo Kant, a razão possui dois tipo de juízo: 

 

Juízos analíticos: Esses juízos são inatos, ou seja, não tem sua origem na experiência. 

Juízos analíticos não produzem conhecimento. 

 

Juízos sintéticos: São à posteriori. Dependem da experiência e nos proporcionam um 

acréscimo de conhecimento. Contudo, por se basear na experiência, no máximo pode nos 

render generalizações. 

 

Seria necessário, portanto, uma junção entre os dois juízos. Seria o juízo sintético à priori. 

 

Juízo sintético à priori: Ele é independente da experiência, mas está ligado à ela. É onde se 

ancoram os princípios mais gerais da Ciência, da Física e da Ética. 
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Filosofia Contemporânea 

 

Friedrich Nietzche 

 

Romper com o passar e pensar o impensado. 

 

Moral seria uma amarra que lhe impede de viver a verdadeira felicidade. 

 

Origem da moral está no culto apolíneo. 

 

Transvaloração dos valores. 

 

Mito do eterno Retorno: construir seus próprios valores. 

 

Deus está morto: A Experiência do divino está cada vez mais ausente da vida das pessoas. 

 

Jean Paul Sartre 

 

A Existência precede a Essência, pois não há um Deus para conceber a Natureza humana. 

 

Angústia: A liberdade é o nosso fardo e nosso prêmio. 

 

Você não é o que fizeram de você, você é aquilo que você fez com o que fizeram de você. 

 

Ser humano é um ser de projetos. 

 

 
 

sociologia  –  Prof. Maurício e Prof. Dilnei 

 
 

Surgimento:  

O termo “Sociologia” foi criado pelo francês Auguste Comte, e se trata de um campo de 

conhecimento que deveria ser a “Ciência da Sociedade”. Ela surge como forma de oferecer 

uma explicação científica para todas as transformações ocorridas no chamado período da 

“modernidade”, que envolve os séculos XVIII e XIX.  

Sociologia Clássica:   

Três intelectuais se destacaram como os principais pilares dessa nova ciência que 

estava surgindo: Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Esses autores desenvolveram 
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reflexões tanto em termos de teoria sociológica como também uma teoria da modernidade, 

visando explicar claramente a característica principal desse período tão conturbado. 

Teoria Sociológica:  

Ferramentas teóricas desenvolvidas pelos autores para compreender as sociedades 

Teoria da Modernidade:  

Interpretação sociológica de cada um dos autores sobre a modernidade. 

Principais obras: 

Émile Durkheim:  A Divisão do trabalho Social 

Max Weber: A ética protestante e o espírito do capitalismo 

Karl Marx: O Capital 

 Teoria sociológica Teoria da modernidade 

Émile Durheim  Hoolismo metodológico 

 Fatos Sociais (Exteriores, 
coercitivos, generalizados.) 

 Anomia (Suicídio) 

 Divisão do trabalho social é a marca da 
modernidade 

 Otimista em relação ao período 

 Solidariedades orgânica e mecânica 

Max Weber  Individualismo metodológico  

 Ação social com sentido 
(razão, afetivo, tradicional, 
valores) 

 Tipo ideal (construção de 
conceitos a partir da 
realidade) 

 Racionalismo da dominação do mundo 

 Desencantamento do mundo 

 As religiões protestantes trazem uma 
nova maneira de ver o mundo e a vida, e 
essa nova maneira corrobora e contribui 
com o “espírito” do capitalismo 

 Pessimista em relação à modernidade 

Karl Marx  Materialismo dialético 

 História é a luta de classes 

 Pensamento hegeliano 
aplicado ao mundo material. 

 Modo de produção capitalista é a marca 
da modernidade, e deve ser destruído. 

 Fetiche da mercadoria. 

 Alienação 

 Mais valia 

 

MUNDO DO TRABALHO 

  

Novas concepções de organização do trabalho 

Fordismo: otimizar e incrementar a produção. Produtos padronizados e produzidos em larga 

escala, diminuição de custos, linhas de montagem automatizadas, com tudo produzido na 

fábrica. Atividades repetitivas e simplificadas. Trabalhadores não envolvidos com sindicatos 

ganhavam aumento de salário. 
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Taylorismo: Frederick Taylor se preocupou com o tempo gasto pelo trabalhador na execução 

de seu trabalho. Implementa a subdivisão das funções. Especialização completa do 

trabalhador. Execução de tarefas em menos tempo. 

Toyotismo: Introduz a divisão de produção entre a empresa principal e as terceirizadas, que 

produziam algumas das peças do veículo. Controle de estoque, automação, Controle de 

insumos, flexibilização da mão de obra, trabalho em equipe, controle do stress entre 

funcionários e introdução de prêmios aos funcionários mais produtivos. 

BMW: Semana de 4 dias. Produtividade sobe mais do que os custos para admissão de novos 

trabalhadores, sem redução de salários. 

Trabalho profissional visto como forma de sobrevivência. Lutas sindicais voltadas a conseguir 

melhores condições de vida para os trabalhadores 

A GLOBALIZAÇÃO CAPITALISTA 

Expressão que passa a ser usada nos anos 1990. Ela indica a integração comercial do mundo 

inteiro, acentuada pelo surgimento da Internet. A integração de mercados não é recente 

(grandes navegações). Globalização “mundializa” os valores ocidentais: justiça comum, 

igualdade e liberdade política. 

Países ricos: Investimento em pesquisa, trabalhadores qualificados, altos salários, 

desenvolvimento de tecnologia. 

Países pobres/em desenvolvimento: fabricação dos produtos, com menos custos sociais e 

trabalhistas. 

Resultado: Barateamento de mercadorias, aumento do desemprego e da desigualdade. 

Globalização visa ampliar mercados consumidores. A trama dos acontecimentos econômicas 

é protagonizada pelos grandes agentes financeiros e ocorre nas bolsas de valores. 

Ameaças de crises econômicas mundiais, causadas por especulação financeira. Como a crise 

norte americana de 2008. 

Globalização padroniza pensamentos e opiniões e organiza o mundo em blocos, visando 

facilitar a circulação de mercadorias. Estabelecimento de mercados comuns e uniões 

aduaneiras. Mas a globalização não parece querer tornar-se social. 

Esvaziamento do Estado enquanto instituição, ferindo a possibilidade de proteção da 

economia interna. Trabalhador ameaçado em suas necessidades básicas de sobrevivência. 

Diminuição das políticas de bem estar social. 

Livre mercado relativizado, pois vários setores econômicos estão sob o controle do grande 

capital internacional e corporações transnacionais. O Desafio é definir uma política que faça 

frente às grandes corporações. 
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

O Conceito sociológico de movimento social foi inventado no século XIX. 

Movimentos sociais se caracterizam por ser uma ação coletiva, que envolve indivíduos que 

comungam de uma mesmo interesse e pretensão. Visam aprimorar a visão de cidadania e 

democracia. 

Exemplos: Revolução Francesa, Primavera Árabe, Feminismo, Movimentos pelo fim do 

Apartheid, etc. 

Para ser caracterizado como tal, um movimento social precisa ter projeto, ideologia e 

organização. 

Projeto: Proposta do movimento em si. Mudança ou manutenção dos privilégios reais. 

Ideologia: Concepção de que os envolvidos em um movimento social têm a respeito da 

sociedade que vivem. 

Organização: Pode ser coletiva ou apresentar hierarquias de liderança. 

A INDÚSTRIA CULTURAL 

O Objetivo da indústria é, certamente, o lucro. Semelhante a ela, existe uma indústria que 

produz cultura. Desse modo, a novela o filme, a música, o teatro, são produzidos tendo o 

lucro como objetivo principal. 

Os veículos de comunicação de massa podem direcionar gostos, pensamentos e vontades, 

ditando modas, consumo e formas de lazer. 

Adorno e Horkheimer foram os primeiros a utilizar a expressão Indústria cultural. “Cultura de 

Massa” poderia ser compreendido como Cultura popular, e essa não era a intenção do 

conceito. 

Cultura de massa e cultura popular 

Segundo o sociólogo Dwight MacDonald, existem 3 tipos de cultura. 

Superior: Produtos culturais consagrados pela critica erudita. 

Cultura Média: É um tipo de cultura que almeja ser superior, mesmo não sendo. Se inspira 

na cultura superior, mas não consegue atingi-la. 

Cultura de massa: Produzida para ser absorvida e entendida de forma simples, fácil e rápida. 

Não exigindo grande esforço para sua compreensão. (bordões humorísticos, etc) 

Cultura popular: Soma dos valores tradicionais de uma sociedade, manifestos na dança, 

música, crenças, folclore, etc. 
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Na cultura popular a tradição é muito presente e importante, porque é pela troca de 

experiência do ensinar que o popular é conservado e transmitido de um indivíduo para o 

outro. Por sua vez, a cultura de massa é criada para suprir uma demanda de determinado 

tempo, pensada para o consumo de determinado tempo e para atender ao mercado visando o 

lucro. 

A indústria cultural visa seduzir seus consumidores, fazendo com que as produções humanas 

percam sua dimensão autônomas e sejam dirigidas pelos interesses econômicos e políticos. 

Segundo a Teoria Crítica (Escola de Frankfurt), indivíduos sob a ação da indústria cultural 

deixam de poder agir com autonomia aderindo acriticamente aos valores impostos  e 

difundidos pelos meios de comunicação. Desmoronamento da individualidade. 

 

 

 
Gramática - INTERPRETAÇÃO - LITERATURA -   Prof. Giovana e prof. Bruna 
 
 
Estudo da Gramática: 

 

 Fonética/Fonologia (letra/fonema) 

 Morfologia (palavra) 

 Sintaxe (relações) 

 Semântica (significado) 

 

QUESTÃO 01: 

 

Leia a piada e marque a alternativa correta: 

 

O marido, ao chegar em casa, no final da noite, diz à mulher, que já estava deitada,  

 

- Querida, eu quero amá-la.  

 

A mulher, que está dormindo, com a voz embolada, responde:  

 

A mala... ah! Não sei onde está, não. Use a mochila que está no maleiro do quarto de visitas.  

 

- Não é isso, querida, hoje vou amar-te.  

 

- Por mim, você pode ir até Júpiter, Saturno e até ao raio que o parta, desde que me deixe 

dormir em paz... 
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a) A ambiguidade mostrada no texto se dá apenas no nível semântico.     

b) A piada chama a atenção para o uso incorreto dos oblíquos.     

c) O sentido do texto foi prejudicado pela fusão do uso de você e tu na pessoa do discurso. 

d) A confusão do sentido se deu em razão do equívoco no uso dos oblíquos, pois o adequado 

seria o termo “lhe”.     

e) O humor da piada consiste no jogo fonético/semântico causado pelo uso dos pronomes 

oblíquos.    

 

QUESTÃO 02: (Enem 2015)   

 

A rapidez é destacada como uma das qualidades do 

serviço anunciado, funcionando como estratégia de 

persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. 

O recurso da linguagem verbal que contribui para esse 

destaque é o emprego:  

a) do termo “fácil” no início do anúncio, com foco no 

processo.    

b) de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão.    

c) das formas verbais no futuro e no pretérito, em 

sequência.    

d) da expressão intensificadora “menos do que” associada 

à qualidade.    

e) da locução “do mundo” associada a “melhor”, que 

quantifica a ação.    

 

 

Elementos da Comunicação  

 Emissor (locutor) 

 Receptor (interlocutor) 

 Mensagem  

 Código  

 Canal  

 Referente (contexto) 

 

Funções da Linguagem  

 Referencial  Contexto (texto jornalístico) 

 Emotiva  Emissor (carta pessoal) 

 Poética  Mensagem (poesia) 

 Fática  Canal (“olhinho” do  WhatsApp) 

 Conativa  Receptor (discursos políticos) 

 Metalinguística  Código (dicionário) 
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Interpretação de Textos  

 

COMPREENSÃO 

(linhas) 

 x  

INFERÊNCIA 

(entrelinhas) 

 

Alguns pontos devem ser considerados antes de iniciar a leitura: 

 

 Comece SEMPRE pelos enunciados; 

 Destaque palavras-chaves dos enunciados; 

 Destaque os tópicos frasais de cada parágrafo; 

 FAÇA INTERROGAÇÕES E NÃO DÊ ATENÇÃO a trechos que geram dúvidas; 

 Tome muito cuidado com as extrapolações: ir muito além do que o texto fala com 

base nas suas experiências e opiniões. Não permita que prevaleçam suas ideias sobre 

as do autor. 

 

QUESTÃO 03: 

 

Noruega como Modelo de Reabilitação de Criminosos 

 

  O Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência criminal em todo o 

mundo. No país, a taxa média de reincidência (amplamente admitida, mas nunca comprovada 

empiricamente) é de mais ou menos 70%, ou seja, 7 em cada 10 criminosos voltam a cometer 

algum tipo de crime após saírem da cadeia. 

 

Alguns perguntariam "Por quê?". E eu pergunto: "Por que não?" O que esperar de um 

sistema que propõe reabilitar e reinserir aqueles que cometerem algum tipo de crime, mas 

nada oferece, para que essa situação realmente aconteça? Presídios em estado de 

depredação total, pouquíssimos programas educacionais e laborais para os detentos, 

praticamente nenhum incentivo cultural, e, ainda, uma sinistra cultura (mas que diverte muitas 

pessoas) de que bandido bom é bandido morto (a vingança é uma festa, dizia Nietzsche). 

 

Situação contrária é encontrada na Noruega. Considerada pela ONU, em 2012, o 

melhor país para se viver (1º no ranking do IDH) e, de acordo com levantamento feito pelo 

Instituto Avante Brasil, o 8º país com a menor taxa de homicídios no mundo, lá o sistema 

carcerário chega a reabilitar 80% dos criminosos, ou seja, apenas 2 em cada 10 presos 

voltam a cometer crimes; é uma das menores taxas de reincidência do mundo. Em uma 

prisão em Bastoy, chamada de ilha paradisíaca, essa reincidência é de cerca de 16% entre os 

homicidas, estupradores e traficantes que por ali passaram. Os EUA chegam a registrar 60% 

de reincidência e o Reino Unido, 50%. A média europeia é 50%. 
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A Noruega associa as baixas taxas de reincidência ao fato de ter seu sistema penal 

pautado na reabilitação e não na punição por vingança ou retaliação do criminoso. A 

reabilitação, nesse caso, não é uma opção, ela é obrigatória. Dessa forma, qualquer 

criminoso poderá ser condenado à pena máxima prevista pela legislação do país (21 anos), e, 

se o indivíduo não comprovar estar totalmente reabilitado para o convívio social, a pena será 

prorrogada, em mais 5 anos, até que sua reintegração seja comprovada. 

 

O presídio é um prédio, em meio a uma floresta, decorado com grafites e quadros nos 

corredores, e no qual as celas não possuem grades, mas sim uma boa cama, banheiro com 

vaso sanitário, chuveiro, toalhas brancas e porta, televisão de tela plana, mesa, cadeira e 

armário, quadro para afixar papéis e fotos, além de geladeiras. Encontra-se lá uma ampla 

biblioteca, ginásio de esportes, campo de futebol, chalés para os presos receberem os 

familiares, estúdio de gravação de música e oficinas de trabalho. Nessas oficinas são 

oferecidos cursos de formação profissional, cursos educacionais, e o trabalhador recebe uma 

pequena remuneração. Para controlar o ócio, oferecer muitas atividades, de educação, de 

trabalho e de lazer, é a estratégia. 

 

A prisão é construída em blocos de oito celas cada (alguns dos presos, como 

estupradores e pedófilos, ficam em blocos separados). Cada bloco tem sua cozinha. A comida 

é fornecida pela prisão, mas é preparada pelos próprios detentos, que podem comprar 

alimentos no mercado interno para abastecer seus refrigeradores. 

 

Todos os responsáveis pelo cuidado dos detentos devem passar por no mínimo dois 

anos de preparação para o cargo, em um curso superior, tendo como obrigação fundamental 

mostrar respeito a todos que ali estão. Partem do pressuposto que, ao mostrarem respeito, os 

outros também aprenderão a respeitar. 

 

A diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao sistema da 

maioria dos países, como o brasileiro, americano, inglês, é que ele é fundamentado na ideia 

de que a prisão é a privação da liberdade, e pautado na reabilitação e não no tratamento cruel 

e na vingança. 

  

O detento, nesse modelo, é obrigado a mostrar progressos educacionais, laborais e 

comportamentais, e, dessa forma, provar que pode ter o direito de exercer sua liberdade 

novamente junto à sociedade. 

 

A diferença entre os dois países (Noruega e Brasil) é a seguinte: enquanto lá os presos 

saem e praticamente não cometem crimes, respeitando a população, aqui os presos saem 

roubando e matando pessoas. Mas essas são consequências aparentemente colaterais, 

porque a população manifesta muito mais prazer no massacre contra o preso produzido 

dentro dos presídios (a vingança é uma festa, dizia Nietzsche). 
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 LUIZ FLÁVIO GOMES, jurista, diretor-presidente do Instituto Avante Brasil e coeditor do 

Portal atualidadesdodireito.com.br. Estou no blogdolfg.com.br. 

 

"Mas essas são consequências aparentemente colaterais, porque a população manifesta 

muito mais prazer no massacre contra o preso produzido dentro dos presídios ". 

  

Há um trecho, dentro do período destacado acima, que provoca ambiguidade. Marque-o:  

 

a) aparentemente colaterais    

b) produzido dentro dos presídios    

c) contra o preso    

d) manifesta mais prazer    

e) no massacre    

 

1. Primeira leitura (reconhecimento) 

 

Objetivo: Após a leitura, você deve ser capaz de responder: 

 

- O texto traz a ideia central de... 

- O texto fala sobre... 

- O foco central é falar sobre... 

 

2. Segunda leitura 

 

Objetivo: Sublinhar, fazer marcações nas ideias principais, marcar verbos, adjetivos, 

advérbios. Separar as IDEIAS do texto. 

 

3. Terceira leitura (fluxograma) 

 

Objetivo: Esquema que mostra as relações de dependência, coordenação e as relações 

entre as ideias do texto (fazer setinhas). 

 

Literatura 

 

Tudo começa em 1500, com a carta de Pero Vaz de Caminha: 

  

 Quinhentismo 

 Barroco 

 Arcadismo 

 Romantismo 

 Realismo 

 Naturalismo 
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 Parnasianismo 

 Simbolismo 

 Pré-Modernismo 

 Modernismo 

 Poesia Concreta 

 Literatura Contemporânea 

 

Como estudar uma escola literária: 

 

 Contexto histórico 

 Principais autores 

 Principais obras 

  

Principais características e como isso se reflete na linguagem 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ATUALIDADES – Prof. Michel 
 
 

ESTADOS UNIDOS E TRUMP 

 

Make America Great Again  

2017: Saída do Acordo de Paris 

          Saída do Tratado Transpacífico 

2018: Economia e redução do desemprego 

          Saída do Acordo do Irã 

          Negociações com a Coreia do Norte 

2019: Shutdown e Declaração de Emergência 

          Ampliação do muro EUA x México 

          Ataques a instalações do ISIS 
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CRISE NA VENEZUELA 

 

A ERA CHÁVEZ (1999-2013) 

1999: Chávez eleito presidente da Venezuela 

2000: Revolução Bolivariana 

2005: Lei da Reforma Agrária 

2007: Nacionalização da Exxon 

 

A ERA MADURO (2013-) 

Queda do preço das commodities 

 2014: Primeiros protestos com mortes 

 2016: Derrota nas eleições parlamentares 

 2017: Abertura de Nova Constituinte 

           Venezuela suspensa do MERCOSUL 

           Refugiados em Roraima 

 2019: Eleição para mais um mandato 

           Juán Guaidó se declara presidente 

           Maduro impede ajuda humanitária 

           Apagão de duas semanas na Venezuela 

 

REINO UNIDO E O BREXIT 

 

Saída do Reino Unido da União Europeia 

1957: Mercado Comum Europeu  

1992: Tratado de Maastricht cria a UE 

1997: Acordo de Schengen (livre circulação) 

2001: Entra em vigor a Zona do Euro 

2016: Referendo e vitória do sim (52%) 

2019: Theresa May tem acordos rejeitados 

          Boris Johnson defende saída sem acordo 

 

CRESCIMENTO DA CHINA 

 

ERA MAO TSÉ-TUNG (1949-1976) 

1949: Revolução Chinesa 

1958: Grande Salto Adiante 

1966: Revolução Cultural 

 

ERA DENG XIAOPING (1976-1992) 

1978: Socialismo de Mercado 

Zonas Econômicas Especiais (ZEE’s) 

1989: Massacre da Praça da Paz Celestial 
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ERA XI JINPING (2013-) 

Liderança tecnológica global 

Obras mundiais (Nova Rota da Seda) 

2014: Revolução dos Guarda-Chuvas (HK) 

2018: Cargo vitalício 

          Guerra Comercial com EUA 

2019: Protestos em Hong Kong 

 

TRAGÉDIA EM BRUMADINHO 

 

Rompe barragem da mineradora Vale  

Lama chegou até 15 metros de profundidade 

Tecnologia e soldados israelenses no resgate 

Comparação com o caso de Mariana (2015) 

Rigor na análise de EIA/RIMA 

Proibição de uso de barragens à montante 

 

JORNALISMO E FAKE NEWS  

 

WHATSAPP 

Circulação de informações verdadeiras e falsas 

sinaliza que mensagem foi encaminhada 

limita encaminhamento para cinco grupos 

FAKE NEWS E PÓS-VERDADE 

Fake News: distribuição de informações falsas  

Pós-Verdade: o que importa é a emoção  

Fact Checking: agências que fazem verificação 

 

DEMARCAÇÃO DE TERRAS 

 

1967: Fundação Nacional do Índio (Funai) 

Direito originário à Terra Indígena (TI) 

Regulamentado pelo decreto nº 1775/96 

Hoje: 462 terras indígenas (12,2% do território) 

Equivalente à questão de Terras Quilombolas 

 

GARGALOS ECONÔMICOS 

Transporte depende de rodovias (62%) 

Rodovias ruins e sucateamento de portos 

Empresas gastam + 17 bi com infraestrutura 

119 dias para abrir negócio no Brasil 

ICMS em toda a produção: imposto em cascata 

27 leis tributárias + alíquota interestadual 



AULÃO DO BEM 2019  – SOU ÚNICO PRÉ-VESTIBULAR – LINGUAGENS E HUMANAS 

 

      

 
História do brasil – Prof. Luciano 
 
 

Ciclos econômicos Brasil colônia 

 

• Pau Brasil; 

- Litoral 

- Mão de obra indígena 

- Escambo  

 

• Cana de açúcar; 

- Nordeste 

- Mão de obra escrava africana 

- Ruralização 

- Invasão Holandesa (XVII) 

 

• Mineração 

- Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso 

- Mão de obra escrava e assalariado 

- Desenvolvimento urbano  

- Crescimento demográfico 

 

Revoltas nativistas e movimentos emancipacionistas 
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Brasil Império 

 

• Segundo Reinado (1840-1889) 

Tópicos 

- Parlamento às avessas;  

- Ciclo do Café e surto industrial; 

- Guerra do Paraguai; 

- Crise da Monarquia;  

• Lei abolicionistas;  

• Republicanismo; 

• Questão religiosa e militar; 

 

Brasil República 

 

• Republica da Espada (1889-1894); 

Tópicos: 

- Encilhamento 

- Constituição de 1891; 

- Revolução federalista; 

 

• República Oligárquica (1894-1930); 

Tópicos: 

- SP e MG; 

- Café  

- Política dos Governadores; 

- Conflitos; 

(1897) – Canudos (BA) - Prudente de Morais; 

(1904) - Revolta da Vacina (RJ) – Rodrigues Alves; 

(1910) - Revolta da Chibata (RJ) – Hermes da Fonseca; 

(1912) – Contestado (SC) – Hermes da Fonseca; 

 

Novos agentes históricos: 

(1917) – Greve Geral (SP) – Venceslau Brás; 

(1922) – Semana da Arte Moderna (SP) – Epitácio Pessoa; 
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Movimento tenentismo: 

- (1922) - Levante do Forte de Copacabana (RJ) Epitácio Pessoa; 

-  (1925-1927) – Coluna Prestes – Arthur Bernardes; 

 

ERA VARGAS (1930-1945) 

 

• Governo Provisório (1930-1934) 

- Revolução de 32; 

- Constituição de 1934; 

• Governo Constitucional (1934-1937) 

- AIB X ANL; 

- Intentona Comunista; 

- Plano Cohen; 

• Estado Novo (1937-1945) 

- Ditadura Fascista; 

- CLT e Estatais de Base; 

- Brasil na II Guerra Mundial;  

 

PERÍODO DEMOCRÁTICO (1946-1964) 

 

• Segundo Governo de Vargas 

- Petrobras; 

- Oposição; 

- Suicídio;  

• Juscelino kubitschek 

- Plano de Metas; 

- Multinacionais; 

- Brasília; 

- Endividamento com o FMI; 

- Anos Dourados; 

PERÍODO DEMOCRÁTICO (1946-1964) 

 

• Janio Quadros 

- Aproximação com a URSS; 

- Restrição ao Crédito; 

- Renúncia; 

• João Goulart 

- Parlamentarismo; 

- Plebiscito; 

- Reformas de Base; 

- Marcha da família com Deus e a liberdade.  



AULÃO DO BEM 2019  – SOU ÚNICO PRÉ-VESTIBULAR – LINGUAGENS E HUMANAS 

 

      

 
História geral – Prof. Maurício 
 
 

1 – IDADE ANTIGA OCIDENTAL 

 

- Na Idade Antiga temos Grécia e Roma com seus modos de produção escravista, estas 

duas civilizações constituíram o fundamento das sociedades ocidentais da atualidade. As 

grandes contribuições foram o racionalismo e humanismo grego e o direito Romano. 

- Modo de Produção Asiático / - Modo de Produção Escravista 

 

- Guerras importantes 

 

Guerras Médicas: Cidades gregas x Persas = vitória dos gregos. 

 

Guerra do Peloponeso: Liga de Delos (Atenas) x Liga do Peloponeso (Esparta) = vitória de 

Esparta / enfraquecimento das cidades Gregas = Dominação Macedônica. 

 

Guerras Púnicas (Roma República): Romanos x Cartagineses = vitória romana. 

 

- Grécia: 

Política descentralizada = 110 cidades-Estado 

Referências: Esparta e Atenas 

 

- Roma: 

Política três fases: Monarquia, República e Império; 

1 Triunvirato: Júlio César, Pompeu e Crasso; 

2 Triunvirato: Marco Antônio, Otávio (sobrinho de César) e Lépido  

 

Constantino ( 306 – 337) 

 

Édito de Milão = liberdade de culto aos cristãos = apoio popular;  

 

Lei do Colonato – obrigava o colono a se fixar nas terras em que trabalhava  (resposta a falta 

de escravos) = lenta substituição de escravos pelos servos; 

 

330 Constantinopla; 

 

Teodósio ( 378 – 395) 

 

380 Oficializou o cristianismo como religião oficial (única); 

 

395 após sua morte é dividido o Império: Império Romano do Ocidente – Roma / Império 

Romano do Oriente – Bizâncio (Constantinopla); 
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2 – IDADE MÉDIA (V-XV) 

 

O Feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse 

da terra. O seu modo de produção servil contribuiu para a ruralização da Europa. O domínio 

eclesiástico sobre a sociedade forjou uma mentalidade teocêntrica. 

 

Colonato + Comitatus / Vassalagem / Poder da Igreja / Sociedade estamental /  Cruzadas  

 

3 – IDADE MODERNA (XV-XVIII) 

 

- Este período deu início a um processo de europeização do mundo. Entre os movimentos 

destacam-se: Absolutismo, Mercantilismo, Renascimento, Reforma Protestante e 

Grandes Navegações. 

 

- O iluminismo  foi um movimento intelectual do século XVIII e representou os anseios da 

sociedade burguesa. Propunham outro tipo de organização da sociedade baseada no 

liberalismo econômico e político. (Revolução Industrial e Revolução Francesa). 

 

John Locke : “Tratado do Governo civil” onde defendia principalmente a vida, a liberdade e a 

propriedade como direitos humanos naturais. Governos haviam surgido em função de um 

contrato estabelecido entre os homens visando à preservação desses direitos. 

 

Montesquieu: a separação dos poderes. 

 

Voltaire: defensor de uma monarquia respeitadora das liberdades individuais, governada por 

um soberano “esclarecido”.  

 

Lema iluminismo: Liberdade, Igualdade e Fraternidade 

 

- Revolução Industrial: artesanato, manufatura, maquinofatura;  

 

Três fases: 

 

 

 

 

 

Independência dos EUA: 04/07/1776 

 

Revolução Francesa: 14/07/1789 

 

Sociedade estamental: 1 estado clero, 2 estado nobres, 3 estado povo; Estados Gerais; 

Jacobinos e Girondinos.  
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4 – IDADE CONTEMPORÂNEA 

 

O século XIX foi o século do: 

- liberalismo econômico: Adam Smith; do nacionalismo; do imperialismo; das ideias 

socialistas: 

 

Socialismo utópico: Saint-Simon – 3 classes; 

 

Socialismo científico: Karl Marx e Friedrich Engels – Manifesto Comunista; 

 

Anarquismo: Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin  

 

5 – No século XX: 

 

- as Guerras Mundiais e Regimes Nazifascistas. 

 

- 1ª Guerra (assassinato do Príncipe austríaco Francisco Ferdinando) 

Tríplice Aliança (A`s) x Tríplice Entente (FIR)  

 

- 2ª Guerra (invasão da Polônia – Pacto de não agressão) 

 

Aliados x Eixo (Roma, Berlim, Tóquio) 

 

- a Revolução Russa; a Crise de 1929; a Descolonização da África; a Guerra Fria: bloco 

capitalista x socialista. 
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Redação – Prof. Mariot 
 
 

Paródia: Malandramente  

Malandra a mente, 

O Corujão Inteligente vai ensinar pra gente como redigir 

Malandra a mente, 

O Corujão Inteligente vai ensinar pra gente passinho por passinho. 

 

Calma, Calma 

Na hora de começar tenha calma / A introdução existe um pouco de calma / Ou seu texto vai 

começar ruim 

Mostra a tese pra mim / Mostra a tese pra mim / Mostra a tese pra mim / Mostra a tese pra mim   

 

Na sequência / Mostre para mim a sua inteligência / Eu quero fatos, dados e referências / 

Desenvolva o seu texto assim: Mostra o Argumento pra mim / Mostra o Argumento pra mim /  

 

Malandra a mente, 

O Corujão Inteligente vai ensinar pra gente como redigir 

Malandra a mente, 

O Corujão Inteligente vai ensinar pra gente passinho por passinho. 

 

Se concentre 

Pra terminar solucione pra gente / os problemas mostrados anteriormente / e reflita antes de 

chegar ao fim 

Passe a limpo no fim / Passe a limpo no fim  

 

1) Primeiro passo... 

- Leia os textos de apoio, não pule direto da proposta para a escrita! 

- Destaque as informações mais importantes e as utilize em seu texto. 

- Não copie, aproprie-se! 
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2) Planeje seu texto ... 

 

 

Exemplos: elementos para a sua Conclusão 
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3) A Importância do Uso dos Conectores 

 

a) Entrada de parágrafos: 

 

P1 - Segundo o pensamento / É certo afirmar / A partir da concepção teórica / De acordo com 

/ Durante o século XX  

 

P2 - A princípio / De início / Em primeiro plano / Inicialmente / No presente contexto / Em 

primeiro lugar / Sob esse viés  

 

P3 - Outrossim / Além do mais / Em segunda análise / Também / Outro ponto relevante / 

Acrescenta-se ainda / Ademais 

 

P4 - Portanto / Diante dos argumentos apresentados / A partir da problematização / Nesse 

sentido / Logo / Infere-se que (...)  

 

b) Conexão entre períodos:  

 

Opções: Tal panorama / Isso / Ademais / Assim / Além disso / Desse modo / Por 

consequência / Porém / Nesse ambiente / Com isso / Essa ideia / Ainda / Conforme / Embora 

/ Nesse sentido / Para tanto / Pois /  

 

4) Monte seu Esquema de Citações Genéricas  

 

Ex.: No livro "Modernidade Líquida", o sociólogo Zygmunt Bauman defende que o 

individualismo é uma das principais características - e o maior conflito - da pós-modernidade.  

 

# A questão do suicídio no Brasil;             # A cultura do bullying no ambiente escolar 

brasileiro; 

 

# Os entraves para a doação de órgãos;           # Os perigos dos movimentos antivacinas; 

 

# O cenário da pedofilia no Brasil;                     # As deficiências na formação escolar 

contemporânea. 

 

 



AULÃO DO BEM 2019  – SOU ÚNICO PRÉ-VESTIBULAR – LINGUAGENS E HUMANAS 

 

      

Obs.: Outras sugestões  

1) Zygmunt Bauman - a sociedade "líquida" - relações fragilizadas, sem valores sociais como 

o respeito e a empatia.  

2) Hannah Arendt (filósofa) - banalização do mal no tocante às invisibilidades sociais.  

3) Aristóteles - a noção da justa medida é aquela que se mantém equilibrada diante do 

excesso e da falta.  

4) Milton Santos (geógrafo brasileiro) – construção da consciência de cidadão e exercer seus 

direitos e deveres, é necessário que se identifique com o espaço e o sistema em que está 

inserido. 

5) Paulo Freire (pensador brasileiro) - o convívio social é um ato político. 

6) Constituição Federal de 1988 (artigo 5°) - direito à igualdade como inviolável, sem distinção 

de qualquer natureza. 

7) Franz Kafka (escritor alemão) - a solidariedade expressa o respeito pela dignidade 

humana. 

8) George Santayana (escritor espanhol) - aqueles que não conseguem lembrar o passado 

estão condenados a repeti-lo. 

9) Jean Paul Sartre (filósofo francês) – o homem está condenado a ser livre – responsável por 

tudo que faz.  

10) Padre Antônio Vieira - A boa educação é moeda de ouro. Em todo lugar tem valor.  

 

 

 
Geografia – Prof. Filipe 
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Dentre os temas mais abordados no ENEM de 2009 a 2018, o assunto GLOBALIZAÇÃO 

merece atenção especial do candidato pois está direta ou indiretamente relacionado com as 

temáticas de Geopolítica, Questões Ambientais, Migrações e Comércio.  

O fenômeno da globalização é complexo e diverso, abaixo você terá apenas um recorte, um 

provável tema a ser cobrado esse ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de Terciarização: o processo de desenvolvimento tecnológico e mecanização do 

setor secundário leva ao enxugamento da PEA neste setor; Boa parte dessa massa de 

trabalhadores, da força produtiva, é incorporada pelo setor terciário. 

Informalidade no setor terciário:  

 

 

 

Terceirização:  
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E NO CAMPO DAS TECNOLOGIAS, O EMBATE FOI AINDA MAIS AGRESSIVO... 

5G e a disputa pela soberania tecnológica: O setor de telecomunicações agiu em ondas. 

Primeiro, os países foram conectados com cabos submarinos de telégrafo, no século 19. 

Depois, as casas se ligarem umas às outras com a telefonia fixa. Então, as pessoas se 

conectam entre si, com o celular e a internet móvel. A quarta fase é a da conexão das coisas, 

das indústrias e dos serviços que a gente conhece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AULÃO DO BEM 2019  – SOU ÚNICO PRÉ-VESTIBULAR – LINGUAGENS E HUMANAS 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSA GUERRA COMERCIAL IMPACTA NO BRASIL? 
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As temáticas mais abordadas dentro da GEOGRAFIA AGRÁGRIA são: as atividades econômicas do 

campo, a estrutura fundiária e as relações de trabalho no campo.  
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As questões ambientais são recorrentes nas provas do ENEM. Hoje nossa atenção um problema 

ambiental urbano: a Ilhas de Calor. 

 

 

O ambiente urbano é composto por elementos que absorvem ou refletem em demasia a energia 

recebida, gerando maior aquecimento nos núcleos urbanos centrais. 

 

A DEMOGRAFIA é uma das frentes mais cobradas dentro da geografia. Nesse aulão iremos discutir o 

indicador de fecundidade e fazer algumas inferências sobre ele. 
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Vivemos num país de maioria urbana. O ENEM está de olho no espaço geográfico brasileiro e 

geralmente costuma cobrar aspectos das urbanização brasileira. Segue um resumão: 

 

Uma realidade das áreas urbanas é o fenômeno da conurbação. A seguir, observe o esquema e a 

definição deste fenômeno tipicamente urbano: 
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língua estrangeira inglês – Prof. Marina 
 
 

QUESTÃO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações 

internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem oito objetivos a serem 

alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos, mostrados na imagem, 

são comuns ao mundo todo, sendo dois deles:  

A) O combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário.  

B) A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais.  

C) A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza.  

D) A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças.  

E) A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil.  

 

QUESTÃO 2  

Produções artístico-culturais 

revelam visões de mundo 

próprias de um grupo social. 

Esse poema demonstra a 

estreita relação entre a tradição 

oral da cultura indígena norte-

americana e a: 
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A) transmissão de hábitos alimentares entre gerações.  

B) dependência da sabedoria de seus ancestrais.  

C) representação do corpo em seus rituais.  

D) importância dos elementos da natureza.  

E) preservação da estrutura familiar.  

 

QUESTÃO 3  

 

Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos on-line por meio de 
postagem de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta 
dica da campanha apresentada no texto é:  

A) “Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da 

Consciência Negra.” 

B) “Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Gente de todos os 

tipos, várias tribos. Curti bastante.”  

C) “Eu me inscrevi no Programa Jovens Embaixadores para mostra o que tem de bom em 

meu país e conhecer outras formas de ser.” 

D) “Curto muito bater papo na internet. Meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar 

minha proficiência em língua estrangeira.” 

E) “Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para uns amigos da escola. 

Eles adoraram, principalmente, os doces!” 

 
QUESTÃO 4 

 

Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico 

Jimi Hendrix associa, em seu texto, os termos love, power e peace para justificar sua opinião 

de que 
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A) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens.  

B) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor.  

C) o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam.  

D) o amor pelo poder e capaz de desunir cada vez mais as pessoas.  

E) a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. 

 

QUESTÃO 5  

Cartazes devem ser chamativos 

e ter uma linguagem direta.  

Com esse objetivo, o cartaz da 

Agencia da ONU para 

Refugiados (Acnur) reproduz 

enfaticamente o pensamento de 

uma pessoa. Esse indivíduo... 

 

 

 

 

 

A) é um refugiado que está escapando de uma região de conflito e sente medo.  

B) é um soldado que está indo para uma região de conflito ajudar refugiados.  

C) é alguém que está feliz em migrar para outro país por um futuro melhor.  

D) está sob ameaça de morte e nunca mais verá sua terra natal e sua família.  

E) perdeu as esperanças de ser ajudado e não vê mais meios de sobreviver.  

 

QUESTÃO 06 

Implementar políticas adequadas de alimentação e 

nutrição é uma meta prioritária em vários países do 

mundo.  

A partir da campanha If you can´t read it, why eat it?, os 

leitores são alertados para o perigo de  

A) acessarem informações equivocadas sobre a 

formulação química de alimentos empacotados. 

B) consumirem alimentos industrializados sem o 

interesse em conhecer a sua composição. 

C) desenvolverem problemas de saúde pela falta de 

conhecimento a respeito do teor dos alimentos. 

D) incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade 

de alimentos processados e com conservantes. 
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QUESTÃO 07 

THE VINYL IS BACK! 

The music industry has had many losses in the last decades. 

The sells of CDs, for instance, have fallen drastically due to illegal downloads on the Internet. 

This fact has made the industry lay off many employees, and several artists are now forced to 

increase the number of concerts to improve their income. However, there is good news among 

all this turmoil. According to official data, there has been a significant increase in the sales of 

vinyl records in the last years. Vinyl records were seen as items of museum when CDs came 

long in the 1980s. But thanks to some factors, the revival of vinyl records started a few years 

ago. It is believed that this tendency started specially because of famous DJs, who prefer the 

warmer sound that vinyl records provide, and these DJs have their footsteps constantly 

followed by young people who start to purchase not only the records, but also new-generation 

turntables. 

A indústria fonográfica foi uma das que mais sofreram mudanças com o advento de 

novas formas de se ouvir música e o download de álbuns inteiros por meio da Internet. No 

início dos anos de 1980, a morte dos LPs (long plays) foi anunciada por conta do surgimento 

e do instantâneo sucesso de uma invenção que veio para revolucionar totalmente o 

armazenamento de músicas e arquivos de uma forma geral: o CD (compact disc). 

O texto anterior, no entanto, revela que os discos de vinil estão voltando de forma 

surpreendente a figurar no interesse dos jovens do século XXI, sendo apontada como uma 

das razões para esse retorno: 

A) a procura de artistas por novas formas de arrecadar dinheiro por meio de concertos em 

vários países. 

B) a abertura de lojas especializadas em discos de vinil nas principais cidades americanas, 

principalmente Nova York. 

C) o interesse dos jovens em seguir os passos dos DJs (disc jockeys), que preferem o som 

vindo dos discos de vinil, considerados mais quentes e consequentemente com sonoridade 

mais rica. 

D) a facilidade de downloads de CDs inteiros na Internet, o que levou a uma considerável 

queda na venda de álbuns na Europa e nos Estados Unidos. 

E) as novas formas de danças inventadas por DJs em várias partes do mundo, especialmente 

Nova York. 
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língua estrangeira espanhol – Prof. Elsa 
 
 
SOBRE LA APOLOGÍA DE LA VIOLENCIA 

Camilo  José  Cela 

“Todos los días pasa en el mundo un suceso pintoresco, espeluznante o dramático, y a veces, 

en vez de uno, acontecen dos o tres. La Historia se  escribe a pinchazos y  patadas, cuando 

no a tiros, y sobrecoge la idea de que la paz no pueda ser, no suela ser, motor suficiente para 

el progreso; a mí me gustaría suponer lo contrario, pero no me reconforta el arbitrio de pintar 

la falacia de color de rosa. El periódico que leemos cada mañana nos nutre de tal cúmulo de 

sobradas barbaridades y necedades que, cuando nos decidimos a empezar a trabajar, hemos 

de purgar antes el corazón y el alma de taras, trampas y mañas viciosas y crueles. 

¿No podría llegar, el hombre, a un pacto consigo mismo  tendente  a  no  preconizar  ni  

aplaudir  la violencia y sus mil secuelas malsanas y enfermizas? Siempre se está a tiempo de 

evitar que el mal aparezca y nos estrangule, pero siempre se está un poco más lejos de poder 

conseguirlo sin muy costoso deterioro de la sociedad en la que vivimos. Lo malo de los 

utopistas no es que sueñen y yerren, sino que aspiren a soñar y acertar partiendo de cero y 

del erróneo arbitrio de que, para acceder al estado perfecto al que se aspira, debamos 

destruir antes cuanto, mejor o peor, aún sirve el hombre para  ir  tirando  con  no  demasiada  

dignidad.  El preconizar que cuanto peor vayamos mejor nos ha de ir, es una idea que en la 

realidad no funciona. El recuento e los sucesos violentos es un desgalgadero por el que no se 

puede rodar sin daño. Y uno, en su ingenuidad política, aspiraría a que alguien le aleccionase 

sobre qué cosa es peor y de más turbias consecuencias: si la violencia, su apología o su mera 

y puntual constancia. 

1. Según el texto: 

(A) impresiona el hecho de que la paz no pueda generar el progreso. 

(B) La  Historia  registra  sólo  acaecimientos  de guerra. 

(C) La paz apenas genera el progreso. 

(D) La idea de que la paz sea el motor del progreso sobrecoge el autor. 

(E) La  Historia  apenas  se  hace  con  sucesos violentos. 

 

2. La frase “(…) no me reconforta el arbitrio de pintar la falacia de color de rosa”, según el 

contexto, 

  

(A) señala la condición irredimible del autor frente a los problemas diarios. 

(B) sugiere un deseo de cambiar las cosas. 

(C) se refiere a no querer amenizar la idea que la paz no genera progreso. 

(D) destaca el pesimismo del autor en relación a lo que subvenciona la violencia diaria. 

(E) se refiere al verdadero color de la paz. 
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3. Para el autor del texto, 

(A) la  sociedad  apenas  sufre  los  efectos  de  la violencia gratuita 

(B) no se puede suplantar el mal sin que nuestra sociedad sufra demasiado efecto. 

(C) Uno puede pasar sin  daños por los sucesos violentos. 

(D) Lo peor de la violencia es su constancia. 

(E) Uno no se puede separarse de la violencia diaria sino cuando va a trabajar. 

 

TEXTO A 

“La careta que cae” Dibujo de Federico García Lorca (1898-1936 

 
 

 

4. Según el texto A, 

  

(A) la careta que cae, que es una máscara, puede representar la falta de conciencia frente a 

los problemas. 

(B) la careta que cae, que es una máscara, puede representar la falsa apariencia del ser 

humano. 

(C) la careta que cae, representa la idealización de los sueños humanos frente a la 

imposibilidad de concretarlos. 

(D) la doble personalidad del hombre depende de una máscara disforme que a codifique. 

(E) el tema central se refiere a la fragilidad de la máscara que es careta 

 

5. Según el texto B, 

  

(A) el  tema  central  trata  de  la  construcción  de una máscara fundamentalmente social con 

la que alguien vivió toda su vida y con la cual funde su verdadera personalidad. 

(B) El tema central reconstituye la vida de alguien que se fugó de la realidad para poder 

sobrevivir en un mundo de apariencias. 

(C) El ser humano acaba por aceptar las ilusiones que  genera  su  comportamiento  social 

premeditado. 

(D) El hombre en realidad es un personaje de si mismo, una vez que vive sin saber quién es 

verdaderamente. 

(E) Los seres humanos se mezclan al vivir  la vida del otro. 

TEXTO B 

“El otro” 

Se inventó una cara. Detrás de ella 

vivió, murió y resucitó muchas veces. 

Su cara hoy tiene las arrugas de esa 

cara.  

Sus arrugas no tienen cara. 

Octavio  Paz  (1914-1998) 
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6. ACAFE ¿Cuál alternativa completa correctamente la siguiente frase? 

Para llorar correctamente no es necesario hacer escándalo ________ contraer ______rostro, 

emitir _______sonidos y verter __________ lágrimas. 

A pero sí, lo, los, las. 

B sino, el, unos, unas. 

C si no, el, uns, las. 

D mas, lo, unos, unas. 

 

7. ACAFE Observar e indicar la secuencia que complete adecuadamente las oraciones. 

___________ muchos métodos hayan sido desestimados, otros están dando buenos 

resultados. 

Fue constatado que no es por necesidad médica ___________ por puro capricho 

que se quiere determinar el sexo del bebé. 

La polémica continúa ___________ nuevas demandas corren como reguero de pólvora. 

 

A Aunque - pero - en cuanto 

B Mientras - si no - aunque 

C Sin embargo - sino - mientras 

D Aunque - sino - mientras 

E Todavía - sino – mientras 

 

8. UDESC Indique la opción que contiene las conjunciones adecuadas para completar las 

oraciones que siguen 

 

( 1 ) __________ acababa de cumplir treinta años, Anaconda era una serpiente joven.  

( 2 ) En su territorio ________ tigres ________ ciervos conseguían desarrollarse.  

( 3 ) ________, otros animales como monos y yacarés, imponían su presencia a la vigorosa 

serpiente.  

( 4 ) Desde tiempos inmemoriales, el rio había sido suyo, ________ ya no lo era más.  

A- como - ni......ni - pero - mas  

B- aunque - ni.....ni - sin embargo - pero  

C- aunque – ya….ya - entretanto - más  

D- como - ora.....ora - sin embargo – pero  

E- aunque - ni ...ni - porém - mas  

 

9. UFSC Señala la(s) proposición(es) cuyas expresiones completan CORRECTAMENTE  la 

frase: 

La gente, _______, contamina el medio ambiente, no por maldad, ____ por ignorancia. 

 

01. aveces – si no 

02. a veces – sino 

04. muchas vezes – pero 

08. con frecuencia – sino 

16. a las vezes – se no 
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10. UFSC. Señala la(s) proposición(es) CORRECTA(S).  

Así como “Fabricantes e intermediarios” están correctamente relacionados por la conjunción 

“e”, indique la construcción abajo cuya conjunción también esté correcta. 

01. No puedes mezclar peras e higos.  

02. Tendré que elegir entre uno o otro.  

04. No es una mala película, si bien tampoco es una obra maestra.  

08. Él trabaja y yo estudio.  

16. Compró unos ocho u nueve libros. 

 

11. UDESC. La frase: Al ratito nomás, se traduce correctamente por: 

a) Apenas un ratinho 

b) Depois de un certo tempo. 

c) Num instante. 

d) Estava passando um rato. 

e) Mais tarde. 

 

12.  En la frase: “Maria do Carmo  era ________________________ de la sambista 

Carmen Miranda”, lo que completa adequadamente el espacio es: 

(01) el nombre de pila 

(02) el apellido 

(04) el mote 

(08) el nombre de bautismo 

(16) el apodo 

(32) el sobrenombre 

(64) el nombre propio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


