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Para as questões 80 e 81, leia o texto abaixo. 
 
É possível fazer educação de qualidade sem escola 
 
É possível fazer educação embaixo de um pé de manga? 
Não só é, como já acontece em 20 cidades brasileiras e 
em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. 
Decepcionado com o processo de “ensinagem”, o 
antropólogo Tião Rocha pediu demissão do cargo de 
professor da UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) e 
criou em 1984 o CPCD (Centro Popular de Cultura e 
Desenvolvimento). 
Curvelo, no Sertão mineiro, foi o laboratório da “escola” 
que abandonou mesa, cadeira, lousa e giz, fez das ruas a 
sala de aula e envolveu crianças e familiares na pedagogia 
da roda. “A roda é um lugar da ação e da reflexão, do ouvir 
e do aprender com o outro. Todos são educadores, porque 
estão preocupados com a aprendizagem. É uma 
construção coletiva”, explica. 
O educador diz que a roda constrói consensos. “Porque 
todo processo eletivo é um processo de exclusão, e tudo 
que exclui não é educativo. Uma escola que seleciona não 
educa, porque excluiu alguns. A melhor pedagogia é 
aquela que leva todos os meninos a aprenderem. E todos 
podem aprender, só que cada um no seu ritmo, não 
podemos uniformizar.” 
Nesses 30 anos, o educador foi engrossando seu 
dicionário de terminologias educacionais, todas calcadas 
no saber popular: surgiu a pedagogia do abraço, a 
pedagogia do brinquedo, a pedagogia do sabão e até 
oficinas de cafuné. Esta última foi provocada depois que 
um garoto perguntou: “Tião, como faço para conquistar 
uma moleca?” Foi a deixa para ele colocar questões de 
sexualidade na roda. 
Para resolver a falência da educação, Tião inventou uma 
UTI educacional, em que “mães cuidadoras” fazem 
“biscoito escrevido” e “folia do livro” (biblioteca em forma de 
festa) para ajudar na alfabetização. E ainda colocou em 
uso termos como “empodimento”, após várias vezes ser 
questionado pelas comunidades: “Pode [fazer tal coisa], 
Tião?” Seguida da resposta certeira: “Pode, pode tudo”. 
Aos 66 anos, Tião diz estar convicto de que a escola do 
futuro não existirá e que ela será substituída por espaços 
de aprendizagem com todas as ferramentas possíveis e 
necessárias para os estudantes aprenderem. 
“Educação se faz com bons educadores, e o modelo 
escolar arcaico aprisiona e há décadas dá sinais de 
falência. Não precisamos de sala, precisamos de gente. 
Não precisamos de prédio, precisamos de espaços de 
aprendizado. Não precisamos de livros, precisamos ter 
todos os instrumentos possíveis que levem o menino a 
aprender.” 
Sem pressa, seguindo a Carta da Terra e citando Ariano 
Suassuna para dizer que “terceira idade é para fruta: 
verde, madura e podre”, Tião diz se sentir “privilegiado” de 
viver o que já viveu e acreditar na utopia de não haver mais 
nenhuma criança analfabeta no Brasil. “Isso não é uma 
política de governo, nem de terceiro setor, é uma questão 
ética”, pontua. 
(Qsocial, 09/12/2014. Disponível em http://www.cpcd.org.br/ 
portfolio/e_possivel_fazer_educacao_de_qualidade_100_escola/.) 
 
 
 
 

QUESTÃO 80 
 
A partir da identificação de várias expressões nominais ao 
longo do texto, é correto afirmar que:  
 
a) As expressões “pedagogia do abraço”, “pedagogia da 

roda”, “pedagogia do sabão”, “pedagogia do 
brinquedo”, “oficinas de cafuné” são referências a 
terminologias educacionais de caráter técnico. 

 
b) As expressões “biscoito escrevido”, “processo de 

ensinagem” e “folia do livro” são neologismos criados 
por meio da manipulação de processos de formação 
de palavras. 

 
c) A expressão “escola” está entre aspas porque se 

refere aos espaços de aprendizagem diferentes da 
escola tradicional de hoje e que não serão encontrados 
no futuro. 

 
d) A expressão “processo eletivo”, compreendida no texto 

como exclusão social, pressupõe a existência de um 
projeto educacional que tem por objetivo a 
uniformização da aprendizagem. 

 
QUESTÃO 81 
 
Em relação ao trecho “E ainda colocou em uso termos 
como ‘empodimento’, após várias vezes ser questionado 
pelas comunidades: ‘Pode [fazer tal coisa], Tião?’ Seguida 
da resposta certeira: ‘Pode, pode tudo’”, é correto afirmar: 
 
a) A expressão “Seguida da resposta certeira” indica a 

elipse de uma outra expressão. 
 

b) A criação da palavra “empodimento” é resultado de um  
processo: sufixação.  

 
c) A repetição do verbo no enunciado “Pode, pode tudo” 

exemplifica o estilo reiterativo do texto.  
 
d) O discurso direto presente no trecho tem a função de 

dar voz às comunidades. 
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QUESTÃO 82 
 
Leia o poema “Mar Português”, de Fernando Pessoa. 
 
MAR PORTUGUÊS 
 
Ó mar salgado, quanto do teu sal   
São lágrimas de Portugal!   
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,  
Quantos filhos em vão rezaram!   
Quantas noivas ficaram por casar  
Para que fosses nosso, ó mar!   
 
Valeu a pena? Tudo vale a pena  
Se a alma não é pequena.   
Quem quer passar além do Bojador  
Tem que passar além da dor.   
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,  
Mas nele é que espelhou o céu. 
(Disponível em http://www.jornaldepoesia.jor.br/fpesso03.html.) 
 
No poema, a apóstrofe, uma figura de linguagem, indica 
que o enunciador  
 
a) convoca o mar a refletir sobre a história das 

navegações portuguesas. 
 

b) apresenta o mar como responsável pelo sofrimento do 
povo português. 

 
c) revela ao mar sua crítica às ações portuguesas no 

período das navegações. 
 
d) projeta no mar sua tristeza com as consequências das 

conquistas de Portugal. 
 

QUESTÃO 83 
 
Cem anos depois 
 
Vamos passear na floresta 
Enquanto D. Pedro não vem. 
D. Pedro é um rei filósofo, 
Que não faz mal a ninguém. 
 
Vamos sair a cavalo, 
Pacíficos, desarmados: 
A ordem acima de tudo. 
Como convém a um soldado. 
 
Vamos fazer a República, 
Sem barulho, sem litígio, 
Sem nenhuma guilhotina, 
Sem qualquer barrete frígio. 
 
Vamos, com farda de gala, 
Proclamar os tempos novos, 
Mas cautelosos, furtivos, 
Para não acordar o povo. 
(José Paulo Paes, O melhor poeta da minha rua, em Fernando Paixão 
(sel. e org.), Para gostar de ler. São Paulo: Ática, 2008, p.43.) 
 
O tom irônico do poema em relação à história do Brasil põe 
em evidência 
 

a) o modo como a democracia surge no Brasil por 
interferência do Imperador. 

 
b) a maneira despótica como os republicanos trataram os 

símbolos nacionais. 
 
c) a postura inconsequente que sempre caracterizou os 

governantes do Brasil. 
 

d) a forma astuciosa como ocorreram os movimentos 
políticos no Brasil. 

 
 
QUESTÃO 84 
 
No conto “Amor”, de Clarice Lispector, a percepção da 
personagem Ana, em relação ao seu mundo, é alterada de 
forma significativa pelo seguinte acontecimento: 
 
a) os ovos quebrados no embrulho do jornal, que 

simbolizam a mudança psicológica da protagonista no 
relato ficcional. 

 
b) o cego parado no ponto do bonde, que modifica a 

visão da protagonista em relação aos vínculos 
familiares. 

 
c) o estouro do fogão da cozinha, que significa, no 

percurso narrativo, a ruptura psíquica da protagonista 
com a opressão da vida matrimonial. 

d) a aparição súbita do gato no Jardim Botânico, que 
deflagra uma reviravolta afetiva de Ana com o seu 
amante. 

 
QUESTÃO 85 
 
Considere que uma das funções da comédia é corrigir os 
costumes ou criticar os valores de uma sociedade em um 
período histórico. O cômico em Lisbela e o prisioneiro é 
 
a) progressista, porque as ações dramáticas das 

personagens afrontam a ordem policial e familiar e 
revelam a inconsistência moral dessa ordem. 
 

b) liberal, porque visa a restaurar a ordem hierárquica das 
personagens de classe social superior em um mundo 
marcado por corrupção moral e religiosa.  

c) radical, porque Citonho e Lisbela planejam a fuga dos 
presos, rompendo com o pacto da autoridade policial e 
com a norma do casamento monogâmico. 

 
d) revolucionário, porque Frederico Evandro encarna a 

figura do justiceiro que desmoraliza a autoridade 
corrupta e os falsos sentimentos. 

 
 
 
 
 
 



Questões	discursivas	

1.	Em	ensaio	publicado	em	2002,	Nicolau	Sevcenko	discorre	sobre	a	repercussão	da	obra	de	Euclides	da	Cunha	no	pensamento	
político	nacional.		

“Acima	de	tudo	Euclides	exaltava	o	papel	crucial	do	agenciamento	histórico	da	população	brasileira.	Sua	maior	aposta	para	o	
futuro	do	país	era	a	educação	em	massa	das	camadas	subalternas,	qualificando	as	gentes	para	assumir	em	suas	próprias	mãos	
seu	destino	e	o	do	Brasil.	Por	isso	se	viu	em	conflito	direto	com	as	autoridades	republicanas,	da	mesma	forma	como	outrora	
lutara	contra	os	tiranetes	da	monarquia.	Nunca	haveria	democracia	digna	desse	nome	enquanto	prevalecesse	o	ambiente	
mesquinho	e	corrupto	da	‘república	dos	medíocres’(...).	Gente	incapaz	e	indisposta	a	romper	com	as	mazelas	deixadas	pelo	
latifúndio,	pela	escravidão	e	pela	exploração	predatória	da	terra	e	do	povo.		

(...)	Euclides	expôs	a	mistificação	republicana	de	uma	‘ordem’	excludente	e	um	‘progresso’	comprometido	com	o	legado	mais	
abominável	do	passado.	Sua	morte	precoce	foi	um	alívio	para	os	césares.	A	história,	porém,	orgulhosa	de	quem	a	resgatou,	não	
deixa	que	sua	voz	se	cale.”	
(Nicolau	Sevcenko,	O	outono	dos	césares	e	a	primavera	da	história.	Revista	da	USP,	São	Paulo,	n.	54,	p.	30-37,	jun-ago	2002.)		

a)	No	último	período	do	texto,	há	uma	ocorrência	do	conectivo	“porém”.	Que	argumentos	do	texto	são	articulados	por	esse	
conectivo?		

b)	Apresente	o	argumento	que	embasa	a	posição	atribuída	a	Euclides	da	Cunha	em	relação	ao	lema	da	Bandeira	Nacional.		

	

2.	O	poema	abaixo	é	de	autoria	de	Manoel	de	Barros	e	foi	publicado	no	Livro	sobre	nada,	de	1996.	

	
“A	ciência	pode	classificar	e	nomear	todos	os	órgãos	de	um	sabiá	mas	não	pode	medir	seus	encantos.	
A	ciência	não	pode	calcular	quantos	cavalos	de	força	existem	nos	encantos	de	um	sabiá.		

Quem	acumula	muita	informação	perde	o	condão	de	adivinhar:	divinare.	
Os	sabiás	divinam”.	
(Manoel	de	Barros,	Livro	sobre	nada.	Rio	de	Janeiro:	Record,	1996,	p.	53.)		

a)	No	poema	há	uma	estrutura	típica	de	provérbios	com	uma	finalidade	crítica.	Aponte	duas	características	dessa	estrutura.		

b)	Considerando	que	o	poeta	joga	com	os	sentidos	do	verbo	“adivinhar”	e	da	sua	raiz	latina	divinare,	justifique	o	neologismo	
usado	no	último	verso.		

	

3.	No	livro	Veneno	Remédio	-	o	futebol	e	o	Brasil	(São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	2008,	p.	14),	o	músico,	compositor	e	
ensaísta	José	Miguel	Wisnik	afirma	que	o	futebol	se	tornou	uma	espécie	de	“língua	geral”,	válida	para	todos,	que	põe	“em	
contato	as	populações	de	todos	os	continentes”.	Leia	a	seguir	dois	trechos	em	que	o	autor	explora	essa	analogia:		

“(...)	Nada	nos	impede	de	dizer	que	os	lances	criativos	mais	surpreendentes	não	dispensam	a	prosa	corrente	do	‘arroz-com-
feijão’	do	jogo,	necessário	a	toda	partida.	Ou	de	constatar,	na	literatura	como	no	futebol,	que	a	‘prosa’	pode	ser	bela,	íntegra,	
articulada	e	fluente,	ou	burocrática	e	anódina,	e	a	‘poesia’,	imprevista,	fulgurante	e	eficaz,	ou	firula	retórica	sem	nervo	e	sem	
alvo.		

(...)	o	futebol	é	o	esporte	que	comporta	múltiplos	registros,	sintaxes	diversas,	estilos	diferentes	e	opostos,	e	gêneros	narrativos,	
a	ponto	de	parecer	conter	vários	jogos	dentro	de	um	único	jogo.	A	sua	narratividade	aberta	às	diferenças	terá	relação,	muito	
possivelmente,	com	o	fato	de	ter	se	tornado	o	esporte	mais	jogado	no	mundo,	como	um	modelo	racional	e	universalmente	
acessível	que	fosse	guiado	por	uma	ampla	margem	de	diversidade	interna,	capaz	de	absorver	e	expressar	culturas.”		

a)	O	autor	vê	o	futebol	como	formas	de	“prosa”	e	de	“poesia”.	Embora	ambas	as	formas	sejam	consideradas	necessárias,	cada	
uma	tem	um	lado	negativo.	Indique-os.		

b)	Apresente	dois	argumentos	por	meio	dos	quais	o	autor	justifica	sua	afirmação	de	que	o	futebol	é	uma	espécie	de	“língua	
geral”.		


