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01. Com as mudanças nas regras do MMA (uma vez que se exige acompanhamento médico e se enquadra em um determinado formato), 
a violência das lutas desse esporte foi delimitada, a fim de preservar a integridade física dos atletas. O MMA também se enquadra 
entre os tipos de esporte-espetáculo.

 Resposta: E

02. O Minimalismo tem como características principais a utilização do mínimo de recursos e de poucas cores e o uso de formas geométricas 
com repetições simétricas. Nesse sentido, mostra-se uma arte fortemente conceitual, desprovida de emoções, pela simplicidade. Do 
mesmo modo é o Construtivismo, que buscava a técnica da engenharia, a utilização dos novos materiais, a tendência para a arquitetura 
e o design. Os artistas construtivistas acreditavam, portanto, que um novo mundo tinha nascido e que o artista devia ocupar seu lugar 
ao lado do cientista e do engenheiro.

 Resposta: C

03. A questão 3 utiliza-se de múltiplas linguagens (verbal e visual) ao apresentar uma tirinha que servirá de base à compreensão da situação 
comunicativa. O leitor deve atentar para a relação que há entre pai e filha, tanto no que diz respeito ao uso do discurso direto utilizado 
pela personagem Mafalda, quanto no uso que se faz da linguagem corporal (o deslocamento do pai rumo ao dicionário, a forma como 
o pai manuseia o dicionário, as expressões faciais de Mafalda...) a fim de melhor compreender a mensagem da tirinha.

 No último quadrinho da tirinha, instala-se, de fato, o humor (algo comum a esse gênero textual) pretendido pelo autor – Quino, uma 
vez que o pai, que queria apenas consultar o dicionário para tirar uma dúvida, transmite outra ideia para a filha: a de que ele [o pai] 
pretendia ler todo o dicionário. Surge, daí, um dos fatos geradores do humor, que é o uso do discurso direto de Mafalda: “desse jeito 
você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso!”

 Resposta: D

04. Como se pode observar no texto, o uso de suplementos alimentares é estimulado por meio de propagandas, que têm como principais 
alvos os adolescentes que buscam um corpo ideal.

 Resposta: B

05. De acordo com o texto, os artistas visuais, a partir da criação dos objetos cinéticos, passaram a usar novos suportes e novas técnicas para 
produzir suas obras. Para utilizar esses novos meios, é necessário que o artista tenha não apenas o conhecimento sobre a linguagem 
visual, mas também o conhecimento tecnológico, dando origem a um novo artista.

 Os elementos utilizados nessa nova linguagem visual são, além da luz e da cor, arames, formas coloridas e fios movimentados por 
meio de motores e eletroímãs.

 Resposta: B
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