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PROVA DE REDAÇÃO
A partir dos seus conhecimentos e da leitura da coletânea, escreva uma dissertação em que você se posicione em relação à cul-
tura do cancelamento.

Coletânea:
1. O movimento hoje conhecido como “cultura do cancelamento” começou, há alguns anos, como uma forma de chamar a atenção 
para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações 
políticas de marcas ou figuras públicas. (...)
O cancelamento é diferente da trollagem típica de internet, eventualmente com insultos coordenados, frequente em disputas de 
opinião entre usuários das redes. O “cancelamento” é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência 
atuais e futuros do cancelado.
(...) um grupo de 150 jornalistas, intelectuais, cientistas e artistas, considerados progressistas, resolveu publicar, na Harper’s Maga-
zine, um texto intitulado “Uma carta sobre Justiça e Debate Aberto”. Assinada por nomes de peso, como o linguista Noam Chom-
sky, os escritores J.K. Rowling e Andrew Solomon, a ativista feminista Gloria Steinem, a economista trans Deirdre McCloskey, e o 
cientista político Yascha Mounk, a carta afirma que “a livre troca de informações e ideias, força vital de uma sociedade liberal, tem 
diariamente se tornado mais restrita. Enquanto esperávamos ver a censura partir da direita radical, ela está se espalhando também 
em nossa cultura: uma intolerância a visões opostas, um apelo à vergonha pública e ao ostracismo e a tendência de dissolver 
questões políticas complexas com uma certeza moral ofuscante”. (Mariana Sanches, “O que é a cultura de ‘cancelamento’”)

2. Bem entendido, nem tudo é barbárie em uma avalanche de cancelamentos. Eles podem representar uma possibilidade de 
regulação social, necessária para conter a palavra selvagem das redes. Se há insensatez nas redes sociais, por que não pode 
também nascer delas uma forma própria de sabedoria? Alguns cancelamentos envolvem casos reais de discurso de ódio e ex-
posição indevida de pessoas vulneráveis, por simples impulso sádico ou numa caçada inescrupulosa de visualizações. (Rodrigo 
de Lemos, “O que pretende a infértil ‘cultura do cancelamento’”?)

3. Em uma série de postagens no Twitter, Jack Dorsey, cofundador e presidente-executivo do Twitter, disse que não celebrava, 
tampouco se orgulhava de banir Trump. Ele reiterou que a remoção do presidente do Twitter foi feita após enviar a ele “uma 
advertência clara”.
“Tomamos uma decisão com as melhores informações que tínhamos com base nas ameaças à segurança física tanto dentro 
quanto fora do Twitter”, escreveu. “O dano off-line como resultado do discurso on-line é comprovadamente real, e é principal-
mente o que impulsiona nossa política.”
O executivo reconheceu, no entanto, que a medida teria consequências para uma internet aberta e gratuita: “Ter que tomar 
essas ações fragmenta a conversa pública. Limita o potencial de esclarecimento, redenção e aprendizado. E estabelece um 
precedente que acredito ser perigoso: o poder que um indivíduo ou empresa tem sobre uma parte da conversa pública global”, 
sinalizou.
(...) “Uma empresa que toma a decisão de moderar a si mesma é diferente de um governo que tira o acesso (de alguém), emb-
ora possa parecer o mesmo”, declarou. (James Clayton, “Por que fundador do Twitter diz que banimento de Trump foi ‘correto, 
mas perigoso’”)

4.
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QUESTÃO 1

Considere verdadeiras as três afirmações abaixo:

I – Todos os amigos de João são amigos de Maria.

II – Mário não é amigo de qualquer amigo de Paulo.

III – Antônio só é amigo de todos os amigos de Roberto.

Se Roberto é amigo de Paulo, então:

Antônio é amigo de Mário.

João é amigo de Roberto.

Mário é amigo de Roberto.

Antônio não é amigo de João.

Carlos é amigo de Paulo.

QUESTÃO 2

Uma pessoa que gosta de todas e apenas das pessoas que não gostam de si mesmas.

Gosta de si mesma.

Não gosta de si mesma.

Não existe.

Gosta de alguém.

Não gosta de ninguém.

QUESTÃO 3

Partindo das premissas:

Todo repórter é versátil.

Todo repórter é formado em Jornalismo.

Jô Soares é versátil.

Chico Anysio é jornalista.

(I) Chico Anysio é versátil?

(II) Jô Soares é repórter?

(III) Há jornalistas versáteis?

As respostas para essas perguntas são:

Não, Sim, Não.

Não, Não, Sim.

Sim, Sim, Sim.

Sim, Não, Sim.

Não, Não, Não.
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QUESTÃO 4

Na dedução: A inflação não é o aumento dos preços, nem este é culpa do empresário. Logo, o empresário não é responsá-
vel pela inflação. Pode-se afirmar que:

A conclusão está correta.

Deve-se concluir que a culpa é do governo.

As premissas são falsas.

A conclusão é falsa.

Nada se pode concluir.

QUESTÃO 5

Dado que, se o automóvel atropela o cão, então, meus óculos são escuros. Pode-se concluir que:

O automóvel atropela o cão se, e somente se, meus óculos são escuros.

Se o automóvel não atropela o cão, então, meus óculos não são escuros.

Se meus óculos não são escuros, então, o automóvel não atropela o cão.

Se meus óculos são escuros, então, o automóvel atropela o cão.

Nenhuma das respostas apresentadas.

QUESTÃO 6

Ao chegar em casa, Tales ligou a televisão e, para sua surpresa, constatou que ela estava sem som. Chamou seus quatro filhos 
e perguntou: “Quem quebrou a televisão?”

“Não fui eu” – disse Newton.

“Foi Arquimedes” – disse Pitágoras.

“Não fui eu, foi Gauss” – falou Arquimedes.

“Pitágoras está mentindo” – disse Gauss.

Sabendo que apenas um dos filhos de Tales mentiu, pode-se concluir que:

Newton mentiu e foi ele quem quebrou a televisão.

Pitágoras mentiu e Gauss quebrou a televisão.

Arquimedes mentiu e foi ele quem quebrou a televisão.

Gauss mentiu e Arquimedes quebrou a televisão.

Pitágoras mentiu e foi ele quem quebrou a televisão.
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QUESTÃO 7

Em uma festa compareceram 500 pessoas. Podemos ter certeza que entre os presentes: 

Existe alguém que aniversaria em maio.

Existem dois que não aniversariam no mesmo dia.

Existem pelo menos dois que aniversariam no mesmo dia.

Existem mais de dois que aniversariam no mesmo dia.

Nenhum aniversaria no mesmo dia que outro. 

QUESTÃO 8

Certo número de garrafas forma colocadas em fileira de maneira a formarem um quadrado e sobrarem sete garrafas. Coloca-
das em uma formação retangular, com três garrafas a mais de um lado do quadrado anterior e uma garrafa a menos do outro 
lado, faltaram duas garrafas. Quantas são as garrafas?

40

41

50

52

43

QUESTÃO 9

Um poste tem 15 metros de altura. Com uma tempestade, partiu-se em determinada altura, ficando a parte superior pendu-
rada. Da ponta do poste, então voltada para baixo, até o chão há 3 metros. A que altura o poste partiu-se?

9,0 metros.

9,5 metros.

8,0 metros.

4,0 metros.

8,5 metros.

QUESTÃO 10

“Certa teoria econômica sustenta uma tese que diz que o desemprego existe, e até aumenta, porque as pessoas não 
aceitam receber os salários que as empresas querem pagar. Como os empregados querem mais, o resultado seria o de-
semprego, já que as empresas têm limites muito claros para os salários, dados pela possibilidade de elevarem ou não os 
preços no mercado”

De acordo com esta teoria:

A culpa do desemprego é do legislativo, que eliminou a lei que protegia os salários.

Para haver aumentos salariais, a lei deveria protegê-los.

A culpa do desemprego é dos próprios funcionários.

A culpa do desemprego é da concorrência internacional.

As pessoas não devem aceitar o que as empresas querem pagar.
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QUESTÃO 11

Determine o valor de X na sequência: S18, F6, P15, D4, M12, B2, X, H8

V21

S10

V23

C4

Z14

QUESTÃO 12

Qual o valor de X na sequência: 1, 2, 6, 39, X

783

1354

78

1525

1625

QUESTÃO 13

Os carros de Artur, Bernardo e César são, não necessariamente nessa ordem, uma Brasília, uma Parati e um Santana. Um dos 
carros é cinza, um outro é verde e outro é azul. O carro de Artur é cinza; o carro de César é o Santana; o carro de Bernardo 
não é verde e não é a Brasília. As cores da Brasília, da Parati e do Santana são, respectivamente:

Disciplina / Assunto / Cor da capa

Cinza, verde, azul.

Azul, cinza, verde.

Azul, verde, cinza.

Cinza, azul, verde.

Verde, azul, cinza.

QUESTÃO 14

Os apartamentos de Genivaldo, Roberto e Verônica têm, não necessariamente nessa ordem, 2 quartos, 3 quartos e 4 quartos. 
Um dos apartamentos está localizado no 6º andar, um outro no 9º andar e o outro no 12º andar. O apartamento de Genivaldo 
está no 6º andar e o apartamento de Verônica tem 4 quartos; o apartamento de Roberto não está localizado no 9º andar e não 
tem 2 quartos. Os apartamentos de 2 quartos, 3 quartos e 4 quartos estão localizados, respectivamente, no:

4º andar, 6º andar, 12º andar.

4º andar, 12º andar, 6º andar.

6º andar, 4º andar, 12º andar.

6º andar, 12º andar, 4º andar.

12º andar, 4º andar, 6º andar.
ANULADA
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QUESTÃO 15

Considere a série abaixo e determine o valor de X:

QUESTÃO 16

Considere a figura abaixo e marque a alternativa que tenha a mesma lógica:

QUESTÃO 17

Determine X e Y na sequência abaixo:

22 e 6   

13 e 9 

15 e 18 

10 e 23 

9 e 37

QUESTÃO 18

A sala tem quatro cantos. Cada canto tem um gato. Cada gato vê três gatos. Quantos gatos estão na sala?

12

9

4

3

6
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QUESTÃO 19

Uma pombinha que voava, ao ver passar um bando de pombas em revoada, assim exclamou: “Olá minhas 100 pombas!” Uma 
delas respondeu: “100 pombas não somos nós, mas nós, outras tantas de nós e mais o dobro de você, 100 pombas seremos nós”. 
Quantas pombas passavam em revoada?

51

49

48

52

38 

QUESTÃO 20

Uma pessoa colocou em três montes alinhados a mesma quantidade de moedas, todas do mesmo tamanho e do mesmo 
valor. Em seguida, procedeu as seguintes operações: retirou de cada um dos montes laterais 4 moedas e colocou-as no mon-
te do meio. Depois, retirou do monte do meio tantas moedas quantas ficaram no monte da direita. Agora, quantas moedas 
ficaram no monte do meio?

12

9

8

16

14

PROVA DE CONHECIMENTO GERAL

QUESTÃO 21

A China é o país onde eclodiu a pandemia de Covid-19 em 2020. É correto dizer: 

O controle da pandemia pelo governo chinês foi um fracasso e o país entrou em recessão profunda em 2020.

O elevado número de mortes na China só é superado pelo Brasil e pelos Estados Unidos.

A população muçulmana do país é a que mais sofreu com a pandemia.

A testagem em larga escala e o controle da movimentação das pessoas através dos celulares estão entre os fatores que 
levaram à recuperação da economia.

O apoio do Japão foi decisivo para a retomada do crescimento econômico em 2021.

QUESTÃO 22

O Aquecimento Global ameaça a existência da humanidade num horizonte relativamente curto de tempo. É incorreto dizer 
que:
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o aquecimento global leva ao derretimento do gelo na Antártida e na Groenlândia, elevando o nível do mar.

a queima de combustíveis fósseis não está relacionada com o aumento da temperatura global.

o consumismo e a obsolescência programada dos bens de consumo são alguns dos principais problemas a serem enfren-
tados para combatê-lo.

as alterações drásticas do clima já são sentidas ao redor do planeta, com o aumento de secas, inundações e furacões.

as cidades litorâneas correm grande perigo, o que pode levar a movimentos migratórios disruptivos nas próximas déca-
das.

QUESTÃO 23

As redes sociais se tornaram um grande fenômeno de massa nos últimos anos, com o crescimento do número de celulares 
e de equipamentos conectados com a internet. Aponte qual alternativa é falsa:

as redes sociais compilam todos os dados de seus participantes para vender as informações para grandes empresas 
interessadas em vender produtos e serviços.

a captura de informações inclui a localização, as fotos observadas, o tempo gasto observando publicações e as preferên-
cias políticas.

as redes sociais foram criadas por altruístas que só se preocupavam em melhorar a vida das pessoas.

o medo de estar perdendo algo é um dos principais motivos que levam as pessoas a ficarem conectadas por horas às 
redes sociais.

a depressão e outros distúrbios psicológicos se ampliaram bastante com uso excessivo das redes sociais.

QUESTÃO 24

O trabalho remoto se generalizou com a pandemia de Covid-19 em 2020 e muitas empresas foram obrigadas a se reorganizar 
suas atividades. É incorreto dizer que:

aplicativos de comunicação e trocas de arquivos foram decisivos para as empresas.

o uso de internet caiu nas empresas e aumentou nas residências.

as mudanças deverão ser revertidas completamente tão logo termine a pandemia.

os gastos com transporte de funcionários caíram com o trabalho em casa.

muitas empresas devem manter funcionários trabalhando a distância para reduzir custos e melhorar a qualidade de vida 
dos funcionários.

QUESTÃO 25

A crise da pandemia de Covid-19 levou diversos países a adotarem políticas de renda básica, uma renda para que as pessoas 
possam sobreviver sem precisar trabalhar. A renda básica universal está ganhando cada vez mais importância no mundo-
porque:

as pessoas são preguiçosas e não querem mais trabalhar.

o desemprego em massa é um problema de curto prazo e que afeta apenas as pessoas sem qualificação.

o desenvolvimento tecnológico gera empregos em quantidade que supera o número de desempregados gerado por pro-
cessos de automação.
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as inovações tecnológicas reduzem drasticamente o emprego e são necessárias novas formas de renda para as pes-
soas poderem viver.

a jornada de trabalho cresceu nas últimas décadas e é preciso complementar a renda dos trabalhadores da indústria.

QUESTÃO 26

O Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, ocorreu porque:

a União Europeia explorava a Inglaterra e causava incômodo na população.

a rivalidade entre França, Alemanha e Grã-Bretanha inviabilizava a convivência pacíficas entre estas potências militares.

a decadência econômica e social de décadas foi explorada politicamente por líderes de direita populista e nacionalista.

as disputas com a Espanha pelo Estreito de Gibraltar e com a França pelo Canal da Mancha acirraram os ânimos de am-
bos os lados.

o movimento de saída da União Europeia teve grande apoio na Irlanda e na Escócia, que lideraram o movimento.

QUESTÃO 27

O Brasil entrou numa profunda crise econômica e social nas últimas décadas, o que ampliou a pobreza e a desigualdade. É 
incorreto dizer que:

o Brasil é um país que tem muita pobreza e pouca desigualdade social.

a desigualdade social brasileira é uma das maiores do mundo.

a pobreza cresceu bastante nos últimos anos e atinge áreas rurais e urbanas.

a baixa tributação sobre os ricos é um fator importante para explicar a desigualdade brasileira.

os ricos brasileiros vivem apenas nas grandes metrópoles do país.

QUESTÃO 28

O desenvolvimento do carro elétrico pode significar uma importante mudança nos padrões de transporte no mundo, reduzin-
do a utilização de combustíveis fósseis. É correto dizer que:

o Brasil está preparado para entrar neste novo padrão tecnológico, graças ao importante parque industrial instalado no 
país.

a poluição provocada pelas baterias é um importante problema de longo prazo.

os carros elétricos já podem ser carregados em casa em tomadas comuns em questão de minutos.

a China busca atrair a Tesla para o país para reduzir o seu atraso tecnológico e tentar ampliar o seu mercado.

o maior peso dos carros elétricos ainda é um problema técnico grave a ser resolvido.

QUESTÃO 29

As eleições norte-americanas de 2020 foram vencidas por Joe Biden, num pleito com alta participação popular e polarização 
política. É incorreto dizer que:

um candidato a presidente dos Estados Unidos pode receber o maior número de votos e ainda assim perder as eleições.

a forma de votação é definida pelos estados e varia bastante, podendo inclusive ser realizada por envio de cédulas elei-
torais através de correio.
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não há justiça eleitoral nacional e resultado da eleição precisa ser ratificado pelo Congresso do país.

os delegados que elegem o presidente no Colégio Eleitoral são os senadores escolhidos na eleição anterior.

É impossível ser eleito presidente sem vencer as eleições na Califórnia, o maior colégio eleitoral do país.

QUESTÃO 30

O agronegócio é considerado o setor da economia mais dinâmico do Brasil nas últimas décadas. É correto dizer que:

o agronegócio é dominado por pequenos produtores e movimenta as cidades do país.

O agronegócio não cria empregos em quantidade suficiente para sustentar economicamente um país majoritariamen-
te urbano como o Brasil.

o Rio de Janeiro é um dos principais estados ligados à produção agrícola.

os produtores do Nordeste são os mais prósperos do país.

o Pará é um dos maiores produtores de carnes do Brasil.




