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 Este Caderno de Provas contém uma Prova de Humanidades com dez questões discursivas e

uma Prova de Redação.
 Antes de iniciar as Provas, confira a sequência das páginas e da numeração das questões do seu

Caderno de Provas. Se identificar qualquer equívoco, informe-o imediatamente ao aplicador de
provas.
 Para responder corretamente à essas Provas leia atentamente as orientações de cada questão.
 Utilize caneta de tinta preta, fabricada em material transparente.
 As respostas das questões discursivas deverão ser transcritas, de forma clara e legível, na Folha

de Respostas própria, respeitando à sequência numérica em que estão apresentadas e o
espaço reservado para cada uma. Será atribuida pontuação zero à questão discursiva que for
respondida a lápis, no todo ou em parte, ou sem obedecer à sequência da numeração apresentada.
 Assine no espaço próprio da Folha de Respostas e da Folha de Redação. Folha de Respostas ou

Folha de Redação identificadas fora desse espaço, implicará na anulação da Prova Discursiva ou
da Redação.
 O tempo total para realização das Provas é de quatro horas, sendo o tempo mínimo de permanência

do candidato em sala de Provas de uma hora e trinta minutos. A saída da sala de Provas com o
Caderno de Provas será permitida a partir dos quinze minutos finais do tempo previsto para a realização
das Provas, ou seja, depois de decorridas três horas e quarenta e cinco minutos do início efetivo das
Provas.
 Ao concluir suas Provas, sinalize para o aplicador das provas, aguarde para entregar a Folha de

Respostas e a Folha de Redação, cumprindo os procedimentos por ele recomendados.

Prova de Humanidades
Questões de 1 a 10
Instrução

Responda a essas questões, de maneira clara e objetiva, no espaço reservado para cada questão, na Folha de Respostas,
respeitando à sequência numérica em que estão apresentadas.

Questões 1 e 2
		
O historiador Robert Darnton, professor emérito da Universidade Harvard, conta que as notícias
falsas (fake-news) são relatadas pelo menos desde a Idade Antiga, no século VI: “Procópio foi um historiador
bizantino do século VI famoso por escrever a história do império de Justiniano”. Mas ele também escreveu
um texto secreto, chamado “Anekdota”, e ali ele espalhou “notícias falsas” arruinando completamente a
reputação do imperador Justiniano e de outros.
VICTOR, Fábio. Notícias falsas existem desde o século VI, afirma o historiador Robert Danton. In: Folha de São Paulo, 19 fev. 2017. Disponível em: <http://www.politize.com.
br/noticias-falsas-pos-verdade>. Acesso em: abr. 2018. Adaptado.

Considerando que a prática de criar notícias falsas (fake news), como se observa no texto, não é novidade, justifique como
essas notícias interferem na política do mundo atual.

Considere a afirmação:

		
“Um mundo onde a pós-verdade é uma realidade em que acreditar, ter crença e fé de que algo é verdade,
é mais importante do que isso ser um fato real”.
Cite dois comportamentos sociais responsáveis pela rápida disseminação das fake news nos dias atuais.
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O movimento ganhou força com mais uma tragédia. A que resultou no assassinato de 17 pessoas em
uma escola em Parkland, na Flórida, em fevereiro deste ano. O atirador era um ex-aluno de 19 anos que tinha
um rifle AR-15.
		
Os sobreviventes da tragédia chegaram a pedir que os turistas boicotem a Flórida até que o estado
aprove leis mais rígidas para o controle de aquisição de armas de forma indiscriminada.
Segundo informações da Advertiser Funded Programme, AFP, a “Marcha pelas nossas vidas” pede a
proibição da comercialização de fuzis de assalto, da venda livre de carregadores para armas semiautomáticas
e o reforço dos controles de antecedentes das pessoas interessadas em comprar armas.
Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia>. Acesso em: abr. 2018. Adaptado.

O protagonismo dos jovens, evidenciado na “Marcha pelas nossas vidas”, que foi divulgado pela imprensa mundial enfrenta
obstáculos para o alcance do êxito de suas reivindicações.
Indique dois desses obstáculos, justificando sua posição.

O Brasil está entre os países em que mais se mata com armas de fogo. Mesmo com as modificações, ao
longo dos 14 anos de vigência, o Estatuto do Desarmamento teve o poder de desacelerar o avanço da violência
com arma de fogo. Em 1995, o número de homicídios por arma de fogo representavam 60% do total; em 2005,
70%; e em 2015, 72%. Ou seja, enquanto nos primeiros dez anos a proporção subiu 10 pontos percentuais,
nos últimos dez anos, depois do Estatuto, o crescimento foi de apenas 2 pontos percentuais. Entretanto, a
tendência no Brasil não é de recuo, pois, entre 2005 e 2015, houve um crescimento de 25% de homicídios por
arma de fogo.
SASAKI, Fabio. Mortes por arma de fogo. Disponível em: <https://abril.com.br/blog/o-controle-de-armas-de-fogo-no-brasil/>. Acesso em: abr. 2018. Adaptado.

Com o aumento da violência, cresce a demanda de parte da sociedade para flexibilizar as restrições ao uso de armas de fogo.
A questão envolve o uso dessas armas pelos cidadãos e pelos marginais.
Diante dessa polêmica se posicione, justificando sua resposta.
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Questões 5 e 6
As tensões comerciais entre Estados Unidos e China cresceram quando, no dia 4 de abril do corrente
ano, Pequim decidiu tarifar produtos centrais no intercâmbio bilateral, como a soja, os automóveis e o setor
aeronáutico.
As duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, anunciaram planos para impor,
reciprocamente, tarifas às importações de 50 bilhões de dólares, um passo firme em direção a uma guerra
comercial de consequências imprevisíveis.
		
“Não há vencedores em uma guerra comercial, e quem a inicia prejudica a si mesmo e aos demais”,
acrescentou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Geng Shuang.
Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia>. Acesso em: abr. 2018. Adaptado.

Considerando o texto e os conhecimentos sobre as relações comerciais entre Estados Unidos e China, explique, de forma
sucinta, uma implicação política ou econômica da competição comercial entre esses países.

Considerando o quadro apresentado no mercado internacional com a elevação de tarifas de importação pelos dois países, China
e Estados Unidos, cite, explicando, uma situação em que essa possível guerra comercial atingiria o Brasil.
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Questões 7 e 8
Texto I
A violência doméstica, entretanto, é conceito amplo, vai além das agressões sofridas exclusivamente
por mulheres, bem como pelas fronteiras territoriais delimitadas pelas paredes do domicílio. A violência não
se restringe ao ambiente doméstico, pode ocorrer em locais públicos. O que a caracteriza como doméstica é
ter como atores do fato pessoas que tenham, estabelecidas entre si, relações de afinidade familiar.
MARABEZZI, Natália Montezori. Direitos Humanos e Violência contra a Mulher: um estudo de gênero sobre o homicídio passional no Código Penal Brasileiro - Dissertação de
Mestrado. Disponível em: <https://www.unimep.br>. Acesso em: abr. 2018.

Texto II
No que se refere especificamente aos idosos, convencionou-se identificar os maus-tratos cometidos
tanto por ações quanto por omissões, intencionais ou não. É importante ressaltar, no entanto, que a violência
doméstica e os maus-tratos a idosos não devem ser entendidos fora do contexto da violência social/estrutural
em que os indivíduos e as comunidades estão inseridos.
		
A violência e os maus-tratos contra idosos, crianças ou mulheres independem de etnia, gênero ou
classe social e ocorrem nos ambientes das vítimas. No caso dos idosos, esses ambientes são suas casas,
comunidade, centros de convivência ou instituições de longa permanência.
REAL, Laís Carla de Méllo Pereira, OAB/SP 196.490. In jornal: Notícias Paulistas, 6 ago. 2010. Disponível em: <http://www.oabsp.org.br>. Acesso em: abr. 2018. Adaptado.

Texto III
Ainda que a violência possa ocorrer também na comunidade, em escolas e em outras instituições,
muitas vezes, a casa da criança é um dos principais lugares onde a violência ocorre, e a este contexto é dado
o nome de Violência Intrafamiliar Infantil.
		
As violências domésticas se dividem por espancamentos, tendo maior número de vítimas as crianças
de até cinco anos; abusos sexuais, acontecendo em maior quantidade entre meninas de sete a dez anos de
idade; e por danos morais, em adolescentes e mulheres
Disponível em: <https://www.comportese.com/2014/09/violencia-intrafamiliar-infantil-e-alguns-aspectos-juridicos-de-protecao-a-crianca>. Acesso em: abr. 2018. Adaptado.

Considerando os textos e os estudos sobre a violência doméstica praticada contra mulheres, crianças e idosos, selecione
um desses sujeitos sociais e cite uma possibilidade e um limite na adoção de mecanismos de proteção contra a violência
doméstica ou intrafamiliar.

Identifique uma razão que evidencia a ocorrência de situações de violência intrafamiliar na sociedade brasileira na
contemporaneidade.
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Questões 9 e 10
		
Um relatório divulgado pela Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços
Ecossistêmicos, IPBES, apontou que a degradação do solo, motivada pela atividade humana, já alterou
75% da superfície terrestre do planeta.
“Apenas algumas regiões nos polos, nos desertos e as partes mais inacessíveis das florestas tropicais
permanecem intactas. A degradação da superfície terrestre da Terra pelas atividades humanas está levando o
planeta em direção à sexta extinção em massa”, alertou o sul-africano Robert Scholes, um dos coordenadores
do relatório temático sobre Degradação e Restauração de Terras Degradadas. O documento foi elaborado com
a colaboração de 45 países e mais de três mil fontes.
ALBACH, Gabriela. Atividade humana já devastou 75% do solo. A TARDE, Salvador, 1 abr. 2018. Mundo, Caderno B, p. 6.

Identifique o fato histórico que pode estar relacionado às origens da situação descrita no texto, justificando sua resposta.

Indique uma situação na Bahia que pode estar relacionada à descrição do Relatório sobre a Degradação e Restauração de
Terras Degradadas referido no texto.
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PROVA DE REDAÇÃO
Instrução

• Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre quinze e trinta linhas,
     não ultrapassando os limites da Folha de Redação.
• Redação com menos de quinze linhas não será avaliada.
• Escreva a sua Redação no espaço reservado ao rascunho e transcreva seu texto na Folha de Redação, usando
caneta, de material transparente, de tinta preta.
• Se desejar, coloque um título para a sua Redação.
• Evite utilizar letra de forma, se assim o fizer, destaque as letras maiúsculas.
Será anulada a Redação
–
redigida fora do tema proposto;
–
apresentada em forma de verso;
–
assinada fora do local apropriado ou com qualquer sinal que a identifique;
–
escrita a lápis, no todo ou em parte;
–
escrita de forma ilegível;
–
não articulada verbalmente;
–
redigida em folha que não seja a de Redação;
–
pré-fabricada, ou seja, que utilize texto padronizado, comum a vários candidatos;
–
redigida, apresentando cópia, parcial ou integral, dos textos desta prova.

Textos Motivadores
I.

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=charges+sobre+>. Acesso em: abr. 2018

II.
		
Podemos dizer que o jornalismo sempre foi o canal que disseminava as notícias e conteúdos às
pessoas, seja a respeito da sua própria comunidade ou sobre o mundo. Hoje há, porém, um ruído na relação
entre os jornalistas, os meios de comunicação tradicionais e o público. Em alguns casos, o público não quer
mais ser informado por apenas o que uma emissora de TV, de rádio ou jornal impresso têm vontade de
veicular. Em outros, acredita-se que a cobertura de situações é parcial e partidária para algum lado.
Desde a massificação da internet, mas principalmente das redes sociais, não há mais filtro entre a
informação e o público. O público pôde se emancipar da necessidade em se conectar com veículos tradicionais
de informação e, portanto, há quem se informe somente pelas redes sociais e nunca abra um jornal. Aí
reside o problema: muitas vezes são disseminadas informações inexatas, exageradas ou erradas de alguma
maneira. Isso traz à tona a importância da imprensa, que tem a formação jornalística necessária para o
combate a notícias falsas, pois envolve apuração dos fatos, a checagem de informações e as entrevistas com
diversas partes envolvidas numa situação (pluralidade de fontes).
		
O jornalismo tradicional, portanto, pode e deve encontrar novos formatos de conteúdo, inovar em
suas abordagens para manter a sua credibilidade perante o público que já tem e adquirir o público que
ainda não tem – exatamente a população que nasceu em meio à internet e às redes sociais. É papel de
imprensa utilizar suas ferramentas para combater a disseminação das notícias falsas e da pós-verdade. Um
dos meios para isso é a checagem de fatos feita em agências, redações e coletivos de jornalismo.
  MERELES, Carla. Qual o papel da imprensa com as notícias falsas no mundo da pós-verdade? Disponível em:< http://www.politize.com.br>. Acesso em: abr. 2018.

Proposta de Redação

Da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
escreva uma dissertação-argumentativa na norma-padrão da língua portuguesa posicionando-se sobre
a afirmação de Pollyana Ferrari, professora da PUC-SP, “O compartilhar deve ser ético e com senso
crítico.”, de modo que, o desenvolvimento temático, seja feito de forma coerente e coesa, analisando o
papel das mídias alternativas na disseminação de notícias falsas, inviabilizando o valor da informação.
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RASCUNHO DA REDAÇÃO

8

FBD – Processo Seletivo de Prova Escrita – Segundo Momento – 2018.2 – Redação

