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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

 

 

TEXTO 1  
VITAMINAS, ¡TOMA DEL FRASCO! 

 
 A, B, C, D, E, F… No es el abecedario, sino el nombre 
de las vitaminas, esas sustancias que no se ven ni huelen pero 
son esenciales en tu organismo. Las vitaminas son sustancias 
químicas no sintetizables por el organismo, presentes en 
algunos alimentos como frutas y legumbres, que son 
indispensables para la vida, la salud, la actividad física y 
cotidiana.  
 Las vitaminas no producen energía, por tanto no 
producen calorías. Estas intervienen como catalizador en las 
reacciones bioquímicas provocando la liberación de energía. En 
otras palabras, la función de las vitaminas es la de facilitar la 
transformación que siguen los substratos a través de las vías 
metabólicas.  
 Esto ha llevado a que hoy se reconozca, por ejemplo, 
que el caso de los deportistas que tienen una mayor demanda 
vitamínica por el incremento en el esfuerzo físico, probándose 
también que su exceso puede influir negativamente en el 
rendimiento.  
 Conociendo la relación entre el aporte de nutrientes y 
el aporte energético, para asegurar el estado vitamínico 
correcto, es siempre más seguro privilegiar los alimentos de 
fuerte densidad nutricional (legumbres, cereales y frutas) por 
sobre los alimentos meramente calóricos.  
 
QUESTÃO 1.  

O texto evidencia a importância das vitaminas para os seres 
humanos, sobre as frutas e legumes é correto afirmar que   
 
A possuem grandes quantidades de vitaminas.  
B possuem pequenas quantidades de vitaminas.  
C não possuem vitaminas na sua estrutura.  
D não produzem energia nem calorias.  
E excesso de vitaminas.  
 
QUESTÃO 2.  

Também é enfatizado uma característica muito interessante 
sobre as vitaminas, sobre isto é correto afirmar que as mesmas  
 
A produzem energia suficiente para o organismo.  
B produzem calorias para o organismo. 
C não irão produzir energia nem calorias.  
D não irão apresentar-se da mesma forma positiva nos seres 

humanos, mesmo que o indivíduo se alimente 
adequadamente.  

E são estruturas não desenvolvidas nos seres humanos. 
Contudo, elas existem somente nos homens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 3.  

De acordo com o texto, é correto afirmar.  
 
A O excesso de vitaminas é negativo para o rendimento dos 

esportistas.   
B O excesso de vitaminas incrementa o esforço físico dos 

esportistas. 
C O excesso de vitaminas é bom para os esportistas. 
D O excesso de vitaminas é bom somente para as crianças.  
E O excesso de vitaminas é bom somente para as mulheres.  
 
TEXTO 2  

SANFERMINES 
 
 En los Sanfermines, fiestas que duran una semana, se 
sueltan los toros por las estrechas calles (ruas) de Pamplona, y 
una muchedumbre de jóvenes en fantástica carrera delante de 
los toros se dirige a la plaza de toros (donde por la tarde se 
celebrará la corrida). Los jóvenes, ataviados con pantalón y 
camisa blanca, además de una pañoleta roja, corren, bailan y 
cantan por las calles, bebiendo vino de la tradicional bota de 
cuero. 
 
QUESTÃO 4.  

Acabamos de ler um texto que nos informa sobre uma festa 
muito interessante que ocorre na Espanha e que para a mesma 
acontecer com o seu brio, é necessário a presença de uma 
figura muito interessante. Desta forma, nesta festividade se 
evidencia que 
 
F os cavalos correm atrás dos homens do povoado até o 

porto mais próximo. 
A os touros correm atrás dos velhos da cidade de Pamplona.  
B os touros correm atrás dos jovens até a praça central.  
C os touros correm atrás dos jovens até a parte mais velha 

de cada cidade. 
D esta é uma festa que se realiza com todas as pessoas, não 

importando a faixa etária e nem a vestimenta.  
 
QUESTÃO 5.  

Sobre o alfabeto espanhol podemos afirmar que 
 
A existe uma igualdade entre o espanhol e o português 

quando se trata do alfabeto, enfatizando-se que não existe 
nenhum tipo de diferença entre os idiomas. 

B uma das características que nos chama a atenção são as 
diferenças que podemos encontrar em algumas letras e 
sons pronunciados.  

C alguns encontros consonantais existem tanto no espanhol 
quanto no português e que a sua pronuncia continua a 
mesma, como por exemplo, a letra “l”, o “nh” e o “ç”.  

D todas as palavras que terminam com “m” no português irão 
terminar com “n” no espanhol, sem exceções.  

E o encontro consonantal “lh” existe da mesma forma no 
espanhol, sem haver diferenciações de uso escrito e de 
som para o português.  
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TEXTO 3  

 
Las letras son una representación por escrito de los 

sonidos que el ser humano utiliza para comunicarse. 
Dependiendo del país pueden ser más o menos y, en general, 
se dividen en vocales y consonantes. El conjunto de vocales y 
consonantes es lo que llamamos el abecedario y, con él, 
podemos escribir y expresar oralmente todas las palabras de 
nuestro idioma. 
 
QUESTÃO 6.  

Este texto traz informações interessantes sobre o alfabeto, uma 
delas é quando o mesmo evidencia a mudança do som das 
letras para cada país. Baseado nos conhecimentos sobre o 
alfabeto, qual a alternativa que confirma tal mudança.   
 
A Isso pode ser percebido nos encontros “ll”, “nh” e “lh”.  
B As alterações que o texto informa podem ser encontrados 

nas letras “ss”, “l” e “ão”. 
C O conteúdo trabalhado no texto retrata o passado da 

história da Espanha, de um período antes da unificação 
espanhola dos reinos. Atualmente tal fato não existe mais 
na formação do alfabeto da língua espanhola.  

D As características abordadas no texto evidenciam aspectos 
importantes que são somente encontrados na língua 
espanhola. Contudo, tais mudanças não são vistas em 
outras línguas e tal característica impede a comparação 
com outros idiomas.   

E Tal característica pode ser confirmada no som das letras 

“l”, “r” e “j”, entre outras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
QUESTÃO 1. 

A reportagem anunciada na tirinha: 
 
A Mostra a relação direta entre obesidade e consumo de 

produtos calóricos. 
B Divulga estudo científico com o objetivo de mudar o 

comportamento da audiência 
C Demostra indiferença com relação ao tema 
D Estimula o uso das redes sociais para divulgar produtos 

dos patrocinadores. 
E Revela que 70% das pessoas com sobrepeso são 

sedentárias. 
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QUESTÃO 2. 

THE WEATHER MAN 

They say that the British love talking about the weather. For 
other nationalities this can be a banal and boring subject of 
conversation, something that people talk about when they have 
nothing else to say to each other. And yet the weather is a very 
important part of our lives. That at least southwest of England. 
Here employees – and computers – supply weather forecasts 
for much of the world. 

Speak Up. Ano XXIII, no 275. 

 
Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra 
 
A o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre 

banalidades. 
B a falta de ter o que falar em situações de avaliação de 

línguas. 
C a importância de se entender sobre meteorologia para falar 

inglês. 
D as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma 

língua. 
E o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se 

comunicar em inglês. 
 

 
 
QUESTÃO 3. 

A que experiencia o autor do post acima faz referência 
 
A Aos amigos dos tempos do ensino médio 
B Aos professores  
C Ao bullying 
D Ao período de provas 
E Aos bons tempos que não voltam mais. 
 
QUESTÃO 4. 

Qual o motivo pelo qual o autor se sente agradecido 
 
A por todo o sofrimento que os colegas de sala fizeram ele 

passar e isso o tornou mais forte  
B Por todos dias difícies devido a muitos trabalhos da escola 
C Pelo tratamento recebido pelos professores  
D Pela amizade obtida na época do ensino médio 
E Pela vida que é surpreendente 
 
 

QUESTÃO 5. 

Quais pronomes e a forma do verbo “be” melhor completam a 
passagem abaixo. 
 
“ Karen, be careful  with ___________material, my books 
_______in your backpack, please give them to Julia 
,____________needs them to study. 
 
A your, are,  she  
B your, my, her 
C they, my, your 
D you, your, my 
E he, she, I 
 
QUESTÃO 6. 

Quais as formas do verbo “BE” correspondentes aos pronomes 
abaixo 
I , SHE , HE  IT , YOU , THEY WE 
 
A is am are is are am is  
B am is is is are are a re 
C am is is are is are are 
D am is is is are are is 
E is am is is are are are 
 

 

 

 
 
QUESTÃO 7.  

Na charge acima, pode ser percebida que crítica? 
 
A A escola, para alguns segmentos da sociedade, parece 

algo inatingível ou, pelo menos, muito custoso. 
B À menor dificuldade, o aluno preguiçoso desiste de 

freqüentar as aulas. 
C As escolas passaram a ser construídas em lugares altos 

para que as enchentes não mais as atinjam. 
D O esforço para se conseguir a educação é igual para 

todos. 
E As crianças negras não gostam de subir escadas, 

principalmente para ir às aulas. 

 
QUESTÃO 8.  

Levando-se em conta que a charge acima representa uma 
crítica – assinalada por você na questão anterior – podemos 
então afirmar que há o predomínio de determinada função da 
linguagem. Indique a opção em que ela aparece: 

 
A metalinguística 
B conativa 
C fática 
D referencial 
E expressiva 
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Conhece o vocábulo apropinquar? Qual o feminino de 
cupim? Qual o antônimo de póstumo? Como se chama o 
natural do Cairo? 

O leitor que responder “não sei” a todas estas perguntas 
não passará, provavelmente, em nenhuma prova de 
Português de nenhum concurso oficial. Mas, se isso pode 
servir de consolo à sua ignorância, receberá um abraço de 
felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu 
irmão. 

Porque a verdade é que eu, também, não sei. Você 
dirá, meu caro professor de Português, que eu não deveria 
confessar isso. Dirá que é uma vergonha para mim, que vivo 
de escrever, não conhecer o meu instrumento de trabalho, 
que é a língua. 

(BRAGA, Rubem, publicado na revista MANCHETE) 

 
QUESTÃO 9.  

A única intenção que NÃO pode ser apontada no texto acima é 
a de que o autor pretendeu: 

 
A Solidarizar-se com as pessoas que não dominam os 

vocábulos eruditos do Português. 
B Alertar os professores de Português para a 

desnecessidade de obrigar os estudantes à memorização 
de elementos gramaticais pouco empregados na 
linguagem comum. 

C Homenagear os examinadores de concursos oficiais que 
questionam, nas suas provas, matérias que fogem ao uso 
corrente da língua. 

D Mostrar seu desconhecimento acerca de assuntos 
gramaticais de Português que são inúteis para quem fala 
ou escreve, até, com assiduidade. 

 
QUESTÃO 10.  

Reconheça e aponte a função de linguagem predominante no 
texto de Rubem Braga: 

 
A Poética 
B Emotiva ou expressiva 
C Fática 
D Metalinguística 
E Conativa 

 
QUESTÃO 11.  

“Quando precisei ir ao dicionário para aclarar a palavra 
RÓTULA, que era como se chamava em minha cidade para 
veneziana, encontrei: gelosia, persiana, escotilha, luneta...” 
Com essa afirmação, a contista nos deixa transparecer, pela 
busca às significações das palavras, a presença da seguinte 
função da linguagem: 

 
A conativa 
B fática 
C metalinguística 
D emotiva 
E poética 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 1 

 
 
QUESTÃO 12.  

Mineiro de Araguari, o cartunista Caulos já publicou seus 
trabalhos em diversos jornais, entre eles o Jornal do Brasil e o 
The New York Times 
No cartum apresentado, o significado da palavra escrita é 
reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem não 
verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos 
contribui para expressar principalmente a seguinte ideia: 
 
A dificuldade de conexão entre as pessoas 
B aceleração da vida na contemporaneidade 
C desconhecimento das possibilidades de diálogo 
D desencontro de pensamentos sobre um assunto 
E motivação de diálogo na contemporaneidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 5 

 

Item 2 

 
 
QUESTÃO 13.  

Ao aliar linguagem verbal e não verbal, o cartunista constrói um 
interessante texto com elementos da intertextualidade 
Sobre o cartum de Caulos, assinale a proposição correta: 
 
I.  A linguagem verbal é desnecessária para o entendimento 

do texto; 
II.  Linguagem verbal e não verbal são necessárias para a 

construção dos sentidos pretendidos pelo cartunista; 
III.  O cartunista estabelece uma relação de intertextualidade 

com o poema “No meio do caminho”, de Carlos Drummond 
de Andrade; 

IV.  O cartum é uma crítica ao poema de Carlos Drummond de 
Andrade, já que o cartunista considera o poeta pouco 
prático. 

 
a) Apenas I está correta. 
b) II e III estão corretas. 
c) I e IV estão corretas. 
d) II e IV estão corretas. 
e) III e IV estão corretas 
 
 
Texto para as próximas questões 

PAÍS DO FUTURO 
Rio de Janeiro – Lembra-se de quando o Brasil era o país 

do futuro? 
Primeiro foi um gigante adormecido (“em berço esplêndido”), 
que um dia iria acordar e botar pra quebrar.  
Depois tornou-se o país do futuro, um futuro  de riqueza, justiça 
social e bem-aventurança. 
Eram tempos, aqueles, de postergar tudo o que não podia ser 
realizado no presente. A dureza do regime militar deixava 

poucas brechas para que se ousasse fazer alguma coisa que 
não fosse aquilo já previsto, planejado, ordenado pelos 
generais no poder. 
Só restava então aguardar o futuro, que nunca chegava (mais 
uma vez vale lembrar: foram 21 anos de regime autoritário). 
O pior é que, mesmo depois de redemocratizado o país, a coisa 
continuou e continua meio encalacrada, com muitos sonhos 
tendo de ser adiados a cada dia, a cada nova dificuldade. Com 
a globalização, temos  que encarar (e temer) até as crises que 
ocorrem do outro lado do mundo. Todavia há que se aguardar o 
futuro com otimismo, e alguma razão para isso existe. 
Dados de uma pesquisa elaborada pela Secretaria de 
Planejamento do governo de São Paulo revelam que o Brasil 
chegará ao próximo século, que está logo ali na esquina, com o 
maior contingente de jovens de sua história. 
Conforme os dados da pesquisa, somente na faixa dos 20 aos 
24 anos serão quase 16 milhões de indivíduos no ano 2000. 
Com esses dados, o usual seria prever o agravamento da 
situação do mercado de trabalho, já tão difícil para essa faixa 
de idade, e de problemas como a criminalidade em geral e o 
tráfico e o uso de drogas em particular. 
Mas por que não inverter a mão e acreditar, ainda que forçando 
um pouco a barra, que essa massa de novas cabeças 
pensantes simboliza a chegada do tal futuro? Quem sabe sairá 
do acúmulo de energia renovada dessa geração a solução de 
problemas que apenas se perpetuaram no fracasso das 
anteriores? 
Nada mal começar um milênio novinho em folha com o viço, a 
ousadia e o otimismo dos que têm 20 anos. 

(Luiz Caversan – Folha de São Paulo, 28.11.98) 

 
QUESTÃO 14.  

Encontra apoio no texto a afirmação contida na opção: 
 
A A existência de 16 milhões de jovens brasileiros no ano 

2000 constituirá um problema insolúvel. 
B Com a população jovem brasileira na casa dos 16 milhões, 

só se pode esperar o pior. 
C Não se pode pensar de forma otimista em relação ao 

próximo século. 
D Pode-se pensar positivamente em relação ao nosso futuro, 

apesar de alguns problemas. 
E Pode-se pensar de forma positiva sobre nosso futuro a 

partir da previsão do agravamento do desemprego. 
 
QUESTÃO 15.  

A ideia de futuro vem representada no texto por uma sequência 
de conceitos. A opção que indica essa sequência é: 
 
A expectativa – gigantismo – idealização – otimismo 
B otimismo – expectativa – idealização – gigantismo 
C gigantismo – otimismo – idealização – expectativa 
D expectativa – idealização – otimismo – gigantismo 
E gigantismo – idealização – expectativa – otimismo 
 
QUESTÃO 16.  

A linguagem coloquial empregada no texto pode ser 
exemplificada pela expressão: 
 
A “em berço esplêndido” 
B botar pra quebrar 
C bem-aventurança 
D dados de uma pesquisa 
E somente na faixa 
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Leia os textos a seguir e responda  
 
Texto 1 

“Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível, que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 

( Carlos Drummond de Andrade) 

 
Texto 2 

“Torce, aprimora, alteia, lima 
a frase; e, enfim, 
no verso de ouro engasta a rima, 
como um rubim”.  

(Olavo Bilac) 

 

QUESTÃO 17.  

A respeito dos textos, é correto afirmar que: 
 
A São literários, pois estão escritos em versos. 
B Não são literários, pois não recriam a realidade. 
C Apresentam uma função lúdica, pelo jogo de palavras. 
D Estabelecem uma reflexão metalingüística sobre o 

processo de criação. 
E São literários, uma prosa poética.                          
 
QUESTÃO 18.  

 “ Mas que significam as palavras? Que significam, na verdade, 
as palavras? Que significa a palavra verdade, a palavra mentira 
ou a palavra amor?” 

                                                                     Bernadette Lyra. A panelinha de breu. 

 
A afirmativa INCORRETA em relação ao conceito de literatura 
é: 
 
A Literatura é a linguagem carregada de significados. 
B No texto literário, as palavras possuem predominantemente 

sentido denotativo. 
C Em Literatura, cada palavra tem mil faces secretas sob a 

face neutra. 
D O texto literário é plurissignificativo, passivo de várias 

interpretações. 
E A linguagem literária é predominantemente conotativa e 

metafórica. 
 
QUESTÃO 19.  

Assinale a única alternativa que classifica os textos abaixo: 
 
TEXTO 1 

                                         Dança 
        A dança pode ser considerada como uma das 
manifestações culturais mais antigas do mundo. Nas 
sociedades primitivas, certos povos utilizavam-se da dança 
para manifestar sua adoração a deuses supremos. Com o 
passar dos séculos, tal manifestação deixou de ter cunho 
unicamente religioso e passou a ser encarada como arte. Em 
cada pais, a dança toma características diferentes. No caso do 
Brasil, as coreografias são baseadas em temas indígenas a 
africanos, devido à influência que esses povos exerceram na 
formação da sociedade brasileira. 

                                                                                   Jorge Ricardo Brighi 
 

TEXTO 2 

                        A moça dança 
                        Bailarina de má fama 
                        ela se lança 
                        gira no espaço, 
                        movimenta os braços 
                        e, dentro do compasso, 
                                             balança. 
  
                        Dança maxixe, 
                        Dança lundu, 
                        Dança maracatu. 

José Ricardo Brighi 

 
A Literário, Não-literário 
B Textos em prosa 
C Gênero Dramático 
D Não-literário, Literário 
E Poemas com duas estrofes 
 
QUESTÃO 20.  

Podemos definir a arte:  
 
A como a produção simbólica do ser humano. 
B através do meio usado para a expressão artística. 
C conforme sua utilidade 
D como uma manifestação natural do desenvolvimento 

humano 
E todas as anteriores. 
 
QUESTÃO 21.  

Quais são os tipos de arte que os homens produzem? 
 
A Visual 
B Corporal 
C Musical 
D Verbal 
E todas as anteriores 
 
QUESTÃO 22.  

Em Touro Indomável, que a cinemateca lança nesta semana 
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a 
violência verdadeira vem dos deomnios de La Motta – que 
fizeram dele tanto um astro de ringue como um homem fadado 
à destruição. Dirigida como um sendo vestiginoso do destino de 
seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorcese é 
daqueles filmes que falam à perfeição de seu tema (o boxe) 
para então transcendê-lo e tratar do que importa: aquilo que faz 
dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos e 
tremendamente imperfeitos. 

 Revista Veja, 18 fev 2009 (adaptado). 

 
Ao escolher este gênero textual, o produtor do texto objetivou 
 
A construir uma apreciação irônica do filme. 
B evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorcese. 
C elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. 
D apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar 

criticamente. 
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QUESTÃO 23.  

Considere o cubo da figura adiante. Das alternativas a seguir, 
aquela correspondente a pares de vértices que determinam três 
retas, duas a duas reversas, é: 

 
 
A (A,D); (C,G); (E,H). 
B (A,E); (H,G); (B,F). 
C (A,H); (C,F); (F,H). 
D (A,E); (B,C); (D,H). 
E (A,D); (C,G); (E,F). 
 
QUESTÃO 24.  

A é um ponto não pertencente a um plano P. O número de 
retas que contêm A e fazem um ângulo de 45° com P é igual a: 

 
A 0. 
B 1. 
C 2. 
D 4. 
E infinito. 

 

QUESTÃO 25.  

Na figura a seguir tem-se: o plano 𝛼 definido pelas retas c e d, 

perpendiculares entre si; a reta b, perpendicular a 𝛼 em A, com 

A ∈ c; o ponto B, intersecção de c e d. Se X é um ponto de b, X 

∉ 𝛼, então a reta s, definida por X e B, 

 
A é paralela à reta c. 
B é paralela à reta b. 
C está contida no plano 𝛼. 

D é perpendicular à reta d. 
E é perpendicular à reta b. 

 

 
QUESTÃO 26.  

Sejam A, B e C respectivamente as medidas do complemento, 
suplemento e replemento do ângulo de 70°, têm-se: 

 
A A = 90°; B = 180°; C = 360° 
B A = 10°; B = 100°; C = 300° 
C A = 20°; B = 110°; C = 290° 
D A = 20°; B = 110°; C = 300° 
E A = 20°; B = 180°; C = 290° 
 
QUESTÃO 27.  

Em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu a grande erupção do 
vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua localização geográfica no 
globo terrestre é dada pelo GPS (sigla em inglês para Sistema 
de Posicionamento Global) com longitude de 135° 9’ 0” a leste 
do Meridiano de Greenwich. 
Dado: 1° equivale a 60’ e 1’ equivale a 60”. 

PAVARIN, G. Galileu, fev. 2012 (adaptado) 
 

A representação angular da localização do vulcão com relação 
a sua longitude na forma decimal é 
 
A 135,00°    
B 135,10º    
C 135,15° 
D 135,25°    
E 135,35° 
 
QUESTÃO 28.  

Na figura abaixo, OP é bissetriz do ângulo AÔB. Determine o 
valor de x e y. 
 

 
 

A x = 13° e y = 49°    
B x = 15° e y = 35°    
C x = 12° e y = 48°    
D x = 17° e y = 42°    
E x = 10° e y = 50°    
 
QUESTÃO 29.  

Na cadeira representada na figura abaixo, o encosto é 
perpendicular ao assento e este é paralelo ao chão. 

 
Sendo assim, 
 
A Os planos EFN e FGJ são paralelos. 
B HG é um segmento de reta comum aos planos EFN e EFH. 
C Os planos HIJ e EGN são paralelos. 
D EF é um segmento de reta comum aos planos EFN e EHG. 

E O Segmento de reta IH é paralelo ao segmento de reta EH. 
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QUESTÃO 30.  

Considerando K = {1, 2, 3, 4}, marque a opção cuja figura 
representa o produto cartesiano K × K. 
 

A  

 

B  

 

C  

 

D  

 
 
QUESTÃO 31.  

Os pares ordenados (1,2), (2,6), (3,7), (4,8) e (1,9) pertencem 

ao produto cartesiano A×B. Sabendo-se que A×B tem 20 

elementos, é CORRETO afirmar que a soma dos elementos de 

A é:  
 
A 9    
B 11    
C 10    
D 12    
E 15    
   
QUESTÃO 32.  

Na figura, está representada uma roda gigante de um parque 
de diversões. Um grupo de amigos foi andar nessa roda. 
Depois de todos estarem sentados nas cadeiras, a roda 
começou a girar. Uma das meninas sentou na cadeira número 

1,  que estava na posição indicada na figura, quando a roda 

começou a girar. A roda gira no sentido contrário ao dos 
ponteiros dos relógios e leva um minuto para dar uma volta 
completa. 
 

 
 

Seja d  a função que expressa a distância da cadeira 1  ao 

solo, t  minutos depois que a roda começou a girar. O gráfico 

que representa parte da função d  é:  

A  

    
B  

     
C  

    
D  

    
E  
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QUESTÃO 33.    

Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que 
aflige, todos os dias, milhares de motoristas brasileiros. O 
gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um 
intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um 
veículo durante um congestionamento. 
 

 
 
Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do 
intervalo de tempo total analisado?  
 
A 4    
B 3    
C 2    
D 1    
E 0    
 
QUESTÃO 34.   

Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado 
(DRSAI) podem estar associadas ao abastecimento deficiente 
de água, tratamento inadequado de esgoto sanitário, 
contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de 
moradia. O gráfico apresenta o número de casos de duas 
DRSAI de uma cidade: 
 

 
 
O mês em que se tem a maior diferença entre o número de 
casos das doenças de tipo A e B é  
 
a) janeiro.    
b) abril.    

c) julho.    
d) setembro.    
e) novembro.    
   
QUESTÃO 35.  

Um leitor enviou a uma revista a seguinte análise de um livro 
recém-lançado, de 400 páginas:   
 
“O livro é eletrizante, muito envolvente mesmo! A cada página 
terminada, mais rápido eu lia a próxima! Não conseguia parar!” 
 
Dentre os gráficos apresentados abaixo, o único que poderia 
representar o número de páginas lidas pelo leitor (N) em função 
do tempo (t) de modo a refletir corretamente a análise feita é  

 
A  

 
B   

    
C  

   
D  

     
E  

     



 

 

 
 

 

 

 10 

 

QUESTÃO 36.  

Considere os gráficos das funções reais f : A   e 

g : B .  

 

Sabe-se que A [ a, a];   B ] , t];   g( a) f( a);    

g(0) f(0);  g(a) f(a)  e g(x) n  para todo x a.   

 

 
 
Analise as afirmativas abaixo e marque a VERDADEIRA.  
 
A A função f é par.    
B A função é impar 
C A função é linear 
D A função é quadrática 
E A função é exponêncial 
   
QUESTÃO 37.  

Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo duas de 100g, 
três de 200g e uma de 350g. O gráfico mostra o custo para 
enviar uma carta não comercial pelos Correios: 
 

 
 
O valor total gasto, em reais, para postar essas cartas é de  
 
A 8,35.    
B 12,50.    
C 14,40.    
D 15,35.    
E 18,05.    

 
 
 
 
 

 

 
QUESTÃO 38.   

 

 
Tumba de Nakht, 1.400 a.C 

 
Os egípcios da Antiguidade acreditavam que a vida continuava 
no além-túmulo e que, para isso, era preciso que o ambiente 
social, em que os donos dos túmulos viveram, fosse 
representado nas suas paredes. Essas pinturas da tumba de 
Nakht, escriba do Império, representam 
 
A as intervenções e modificações realizadas pelos antigos 

egípcios no mundo natural, por meio de técnicas e 
conhecimentos adquiridos.  

B as secas periódicas, que afligiam os antigos egípcios e 
resultavam do baixo índice pluviométrico nas cabeceiras do 
rio Nilo.  

C os conflitos sociais presentes na antiga sociedade egípcia 
que opunham a nobreza aos altos funcionários públicos.  

D o poder teocrático dos faraós, que eram considerados 
filhos do deus Sol e, devido a isso, justos e infalíveis.  

E a falta de habilidade dos antigos pintores egípcios, 
incapazes de retratar a vida cotidiana da população. 

 
QUESTÃO 39.  

Relacione o texto às proposições a seguir colocadas, 
assinalando a correta: 
Ó senhor de todos! Rei de todas as casas. Nas decisões mais 
distantes fazes o Nilo celeste para que desça como chuva e 
açoite as montanhas, como um mar para regar os campos e 
jardins estranhos. Acima de tudo, porém, fazes o Nilo do Egito 
que emana do fundo da terra. E assim, com os teus raios, 
cuidas de nossas hortas. Nossas colheitas crescem, e crescem 
por ti (...). Tu estás em meu coração. Nenhum outro te conhece, 
a não ser teu filho Aknaton.” 
 
A Destaca a função geradora da vida do Deus Amon e do 

faraó, responsáveis por tudo que existia no Egito. 
B Mostra que o Sol, Áton, era encarnado na terra do faraó 

Aknaton. 
C Evidencia que o alimento e a vida do homem dependiam 

do grande Deus tebano. 
D O texto acima assinala o caráter ideológico da sociedade 

egípcia, destacando a figura do faraó ligada ao Deus 
principal e reforçando seu papel político. 

E Mostra a profunda ligação mística entre o faraó e o Deus 
que dominou o Egito no Médio Império. 
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QUESTÃO 40.  

O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos 
os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios 
olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há 
milênios: as pirâmides de Gizeh, as tumbas do Vale dos Reis e 
os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje 
se transformou em atração turística era, no passado, 
interpretado de forma muito diferente, pois 
 
A significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós 

tinham para escravizar grandes contingentes populacionais 
que trabalhavam nesses monumentos. 

B representava, para as populações do alto Egito, a 
possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos 
canteiros faraônicos. 

C significava a solução para os problemas econômicos, uma 
vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, 
construindo templos. 

D representava a possibilidade de o faraó ordenar a 
sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem em 
obras públicas, que engrandeceram o próprio Egito. 

E significava um peso para a população egípcia, que 
condenava o luxo faraônico e a religião baseada em 
crenças e superstições. 

 
QUESTÃO 41.  

A história não corresponde exatamente ao que foi realmente 
conservado na memória popular, mas àquilo que foi 
selecionado, escrito, descrito, popularizado e institucionalizado 
por quem estava encarregado de fazê-lo. Os historiadores, 
sejam quais forem seus objetivos, estão envolvidos nesse 
processo, uma vez que eles contribuem, conscientemente ou 
não, para a criação, demolição e reestruturação de imagens do 
passado que pertencem não só ao mundo da investigação 
especializada, mas também à esfera pública na qual o homem 
atua como ser político.  

HOBSBAWN, E.; RANGER, T. A Invenção das tradições.  
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984 (adaptado).  

 
 

Uma vez que a neutralidade é inalcançável na atividade 
mencionada, é tarefa do profissional envolvido  

 
A criticar as ideias dominantes.    

B respeitar os interesses sociais.    
C defender os direitos das minorias.    
D explicitar as escolhas realizadas.    
E satisfazer os financiadores de pesquisas.    
   
QUESTÃO 42.  

Quem construiu a Tebas de sete portas? 
Nos livros estão nomes de reis. 
Arrastaram eles os blocos de pedra? 
E a Babilônia várias vezes destruída. Quem a reconstruiu 
tantas vezes? 
Em que casas da Lima dourada moravam os construtores? 
Para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha da 
China ficou pronta? 
A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. 
Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os césares? 

BRECHT, B. Perguntas de um trabalhador que lê. 
Disponível em: http://recantodasletras.uol.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010. 

 
Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de 
História, o autor censura a memória construída sobre 
determinados monumentos e acontecimentos históricos. 
A crítica refere-se ao fato de que  
 

A os agentes históricos de uma determinada sociedade 
deveriam ser aqueles que realizaram feitos heroicos ou 
grandiosos e, por isso, ficaram na memória.    

B a História deveria se preocupar em memorizar os nomes 
de reis ou dos governantes das civilizações que se 
desenvolveram ao longo do tempo.    

C grandes monumentos históricos foram construídos por 
trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos 
governantes das sociedades que os construíram.    

D os trabalhadores consideram que a História é uma ciência 
de difícil compreensão, pois trata de sociedades antigas e 
distantes no tempo.    

E as civilizações citadas no texto, embora muito importantes, 
permanecem sem terem sido alvos de pesquisas 
históricas.    

   
QUESTÃO 43.  

Para Caio Prado Jr., a formação brasileira se completaria no 
momento em que fosse superada a nossa herança de 
inorganicidade social ¯ o oposto da interligação com objetivos 
internos ¯ trazida da colônia. 
Este momento alto estaria, ou esteve, no futuro. Se passarmos 
a Sérgio Buarque de Holanda, encontraremos algo análogo. O 
país será moderno e estará formado quando superar a sua 
herança portuguesa, rural e autoritária, quando então teríamos 
um país democrático. 
Também aqui o ponto de chegada está mais adiante, na 
dependência das decisões do presente. Celso Furtado, por seu 
turno, dirá que a nação não se completa enquanto as alavancas 
do comando, principalmente do econômico, não passarem para 
dentro do país. Como para os outros dois, a conclusão do 
processo encontra-se no futuro, que agora parece remoto. 

SCHWARZ, R. Os sete fôlegos de um livro. Sequências brasileiras. São Paulo: 
Cia. das Letras,1999 (adaptado). 

 

Acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, a 
sentença que sintetiza os pontos de vista apresentados no texto 
é:  
 
A Brasil, um país que vai pra frente.    
B Brasil, a eterna esperança.    
C Brasil, glória no passado, grandeza no presente.    
D Brasil, terra bela, pátria grande.    
E Brasil, gigante pela própria natureza.    
 

 

 
QUESTÃO 44.  

Sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a 
alternativa correta. 

 
A As rochas sedimentares formaram-se pelo resfriamento e 

pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isto é, o 
magma. 

B As rochas metamórficas formaram-se a partir das 
transformações sofridas pelas rochas magmáticas e 
sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão do 
interior da Terra. 

C As rochas magmáticas formaram-se a partir da 
compactação de sedimentos de outras rochas. 

D O arenito e o calcário são exemplos de rochas 
metamórficas. 

E O gnaisse e o mármore são exemplos de rochas 
sedimentares. 
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QUESTÃO 45.  

O ciclo das rochas demonstra a natureza dinâmica da litosfera 
terrestre. Os processos responsáveis pela formação das rochas 
metamórficas, sedimentares e ígneas, respectivamente, são: 
 
A metamorfismo, sedimentação e magmatismo. 
B metamorfose, intemperismo e recomposição. 
C metamorfismo, compressão litológica e solidificação. 
D metamorfismo, diagênese e cristalização. 
E metamorfose, sedimentação e litificação. 

 
QUESTÃO 46.  

As lavas mais antigas estão justamente nas ilhas mais 
afastadas da Cadeia Médio-Atlântica; por outro lado, as mais 
jovens são encontradas nas ilhas adjacentes à referida Cadeia. 
Esta ocupa posição mediana no Atlântico, acompanhando 
paralelamente as sinuosidades da costa da África e da América 
do Sul. Portanto, o assoalho submarino está em processo de 
expansão. 
Esses dados mencionados apoiam a ideia de um importante 
modelo teórico empregado pela Geografia Física e pela 
Geologia. Qual alternativa contém esse modelo? 
 
A Uniformitarismo das cadeias oceânicas 
B Teoria da Tectônica Global 
C Modelo da Litosfera Quebradiça 
D Teoria do Quietismo Crustal 
E Migração dos Polos Geográficos 

 
QUESTÃO 47.    

Observe com atenção o mapa a seguir: 
 

 
 

É CORRETO afirmar que esse mapa é uma representação 
cartográfica do seguinte fato geográfico:  
 
A As principais bacias sedimentares.    
B Os grandes domínios climáticos segundo a classificação de 

W. Koppen.    
C As principais áreas de expansão agrícola.    
D Os principais domínios morfoclimáticos do Brasil.    
E Os espaços geoeconômicos.    
 
QUESTÃO 48.  

Cada tema abordado pela Geografia pode ter a sua 
representação cartográfica correspondente. A escolha do modo 
como as informações serão representadas dependerá do tipo 
de dado destacado no mapa. Observe o tipo de informação 
privilegiada no mapa temático do Brasil a seguir. 
 

 
 
Trata-se do mapa  
 
A físico.    
B político.    
C econômico.    
D demográfico.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 13 

 

 
IMAGEM PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 
QUESTÃO 49.  

Esse mapa foi executado por Giacomo Gastaldi, em 1556 e 
editado na República de Veneza no ano de 1565. Considerando 
seu conhecimento sobre o território brasileiro e o que está 
representado no mapa, é correto afirmar que  
 
A havia um bom conhecimento da fauna e da flora 

brasileiras, o que pode ser observado nas figuras 
desenhadas e na localização e distribuição dos animais e 
das formações vegetais.    

B não era certo representar indígenas e brancos em 
interação, trocando bens florestais na zona litorânea, pois 
esse tipo de relação ocorreu no interior, onde se situavam 
as florestas.    

C a representação correta do relevo e da hidrografia nas 
terras interiores revelava as ações de exploração do 
terreno, que estava preparando a ocupação das terras pelo 
colonizador.    

D os detalhes do litoral revelam um maior conhecimento 
dessa parte do território, enquanto o interior representado 
era mais fruto de imaginação do que de conhecimento.    

E o mapa representa, no limite do trecho conhecido (no 

poente), um vulcão em atividade, atualmente inativo.    
 
 

 

 

QUESTÃO 50.  

Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte; o 
contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a refletir sobre si 
mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum: os 
temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão 
junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque 
receiam essa influência poderosa, que os leva a se 
censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase 
crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. 

BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977. 

 
O texto evidencia características do modo de vida socrático, 
que se baseava na: 
A contemplação da tradição mítica. 
B sustentação do método dialético. 
C relativização do saber verdadeiro. 
D valorização da argumentação retórica. 
E investigação dos fundamentos da natureza. 

QUESTÃO 51.  

Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que 
surge desde o nascimento da cidade na Grécia antiga: a 
redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais que 
assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem 
comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da 
mesma maneira.  

VERNANT, J . P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1992 (adaptado) 

 
Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia antiga, ainda 
vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte 
princípio: 
 
A Isonomia — igualdade de tratamento aos cidadãos. 
B Transparência — acesso às informações governamentais. 
C Tripartição — separação entre os poderes políticos 

estatais. 
D Equiparação — igualdade de gênero na participação 

política. 
E Elegibilidade — permissão para candidatura aos cargos 

públicos. 
 
QUESTÃO 52.  

Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que 
desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no 
interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou 
antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, 
grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos 
por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja 
ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. 
Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais 
prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte 
mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela 
que determina quais as ciências que devem ser estudadas num 
Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e até 
que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em maior 
apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão 
sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, 
por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não 
devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as 
das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 
1991 (adaptado). 

 
Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização 
da pólis pressupõe que 
 
A o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus 

interesses. 
B o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os 

portadores da verdade. 
C a política é a ciência que precede todas as demais na 

organização da cidade.  
D a educação visa formar a consciência de cada pessoa para 

agir corretamente. 
E a democracia protege as atividades políticas necessárias 

para o bem comum.   
 
QUESTÃO 53.  

Os andróginos tentaram escalar o céu para combater os 
deuses. No entanto, os deuses em um primeiro momento 
pensam em matá-los de forma sumária. Depois decidem puni-
los da forma mais cruel: dividem-nos em dois. Por exemplo, é 
como se pegássemos um ovo cozido e, com uma linha, 
dividíssemos ao meio. Desta forma, até hoje as metades 
separadas buscam reunir-se. Cada um com saudade de sua 
metade, tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, 
enlaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser. 

                                         PLATÃO. O banquete. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 



 

 

 
 

 

 

 14 

 

 
No trecho da obra O banquete, Platão explicita, por meio de 
uma alegoria, o 
 
A bem supremo como fim do homem. 
B prazer perene como fundamento da felicidade. 
C ideal inteligível como transcendência desejada. 
D amor como falta constituinte do ser humano. 
E autoconhecimento como caminho da verdade. 
 
QUESTÃO 54.  

A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com 
a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. 
Será mesmo necessário deter-nos e levá-la a sério? Sim, e por 
três razões: em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia 
algo sobre a origem das coisas; em segundo lugar, porque o 
faz sem imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque 
nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o 
pensamento: Tudo é um. 
 NIETZSCHE, F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 

1999. 

 
O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da 
filosofia entre os gregos? 
 
A O impulso para transformar, mediante justificativas, os 

elementos sensíveis em verdades racionais. 
B O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos 

seres e das coisas.A alternativa correta é a letra C.  
C A necessidade de buscar, de forma racional, a causa 

primeira das coisas existentes. 
D A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças 

entre as coisas. 
E A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o 

que existe no real. 
 
QUESTÃO 55.  

O mito é uma leitura da natureza que o homem de um passado 
bem remoto e ainda hoje utiliza. Essa forma de conhecer tem 
como característica principal a 
 
A Lógica  
B Crítica 
C Literatura 
D Fantasia 
E experiência 
 

 

 
QUESTÃO 56.  

Para Auguste Comte, uma das funções da Sociologia ou Física 
Social era encontrar leis sociais que conduzissem o progresso 
da humanidade. Sobre os estágios do progresso social 
discutidos pelo autor, é correto afirmar:  
 
A O estágio teológico nega a existência de apenas uma 

explicação divina para os fenômenos naturais e sociais.  
B O positivismo é o estágio superior do progresso social, 

porque se sustenta nos métodos científicos. 
C O estágio mais simples é o científico, seguido pelo 

metafísico e pelo teológico, que é o mais elaborado.  
D O primeiro estágio do conhecimento é o metafísico, em que 

conceitos abstratos explicam o mundo.  
E A Europa exemplificava uma sociedade em estado de 

desenvolvimento teológico. 
 
 

QUESTÃO 57.  

TEXTO I 
"Até aqui expus a natureza do homem (cujo orgulho e outras 
paixões o obrigaram a submeter-se ao governo), juntamente 
com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o 
Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos 
do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o 
grande poder do Leviatã, lhe chamou Rei dos Soberbos. Não 
há nada na Terra, disse ele, que se lhe possa comparar".  

(HOBBES, T. O Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003). 

 
TEXTO II 
"Eu asseguro, tranquilamente, que o governo civil é a solução 
adequada para as inconveniências do estado de natureza, que 
devem certamente ser grandes quando os homens podem ser 
juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem 
tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para 
condenar a si mesmo pela mesma ofensa".  

(LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. Petrópolis: Vozes, 1994) 

 
Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos 
contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana 
e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, 
entende o estado de natureza como um 
 
A A condição de guerra de todos contra todos, miséria 

universal, insegurança e medo da morte violenta. 
B organização pré-social e pré-política em que o homem 

nasce com os direitos naturais: vida, liberdade, igualdade e 
propriedade. 

C capricho típico da menoridade, que deve ser eliminado pela 
exigência moral, para que o homem possa constituir o 
Estado civil. 

D situação em que os homens nascem como detentores de 
livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo 
pecado original. 

E estado de felicidade, saúde e liberdade que é destruído 
pela civilização, que perturba as relações sociais e violenta 
a humanidade. 

 
QUESTÃO 58.  

Assinale a alternativa correta: O surgimento da Sociologia foi 
propiciado pela necessidade de: 
 
A observar, medir e comprovar as regras que tornassem 

possível, através da razão, prever os fenômenos sociais. 
B manter uma estrutura de pensamento mítica para a 

explicação do mundo. 
C condicionar o indivíduo, através dos rituais, a agir e pensar 

conforme os ensinamentos transmitidos pelos deuses. 
D considerar os fenômenos sociais como propriedade 

exclusiva de forças transcendentais. 
E manter a interpretação mágica da realidade como 

patrimônio de um restrito círculo sacerdotal 
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QUESTÃO 59.  

Os fenômenos sociais são objeto de investigação desde o 
surgimento da Filosofia, na Grécia Antiga, por volta dos séculos 
VII e VI a.C.; mas a constituição de uma ciência específica da 
sociedade remonta apenas ao século XIX. Considerando-se o 
enunciado acima, assinale a alternativa que apresenta as 
principais causas que contribuíram para o nascimento da 
Sociologia na Europa do século XIX. 
 
A As modificações no modo vigente de compreender os 

povos tribais na Europa do século XIX possibilitaram a 
constituição da Sociologia. 

B As alterações na mentalidade religiosa na Europa do 
século XIX condicionaram o surgimento da Sociologia. 

C As mudanças econômicas, políticas e sociais que 
moldaram as sociedades europeias do século XIX geraram 
perguntas (‘questão social’) que demandaram a 
constituição da Sociologia. 

D As mutações ocorridas na filosofia e na moral das 
sociedades europeias do século XVI contribuíram para o 
surgimento da Sociologia. 

E As transformações na sensibilidade estética das 
sociedades europeias do século XIX favoreceram o 
processo de formação da Sociologia 

 
QUESTÃO 60.  

"A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do 
corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um 
homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito 
mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera 
tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não 
é suficientemente considerável considerável para que um deles 
possa com base nela reclamar algum benefício a que outro não 
possa igualmente aspirar" (HOBBES, Thomas. Leviatã) 
Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando 
dois homens desejavam o mesmo objeto, eles 
 
A Entravam em conflito 
B recorriam aos clérigos. 
C consultavam os anciãos. 
D apelavam aos governantes. 
E exerciam a solidariedade 
 
QUESTÃO 61.  

"Entendo por física social a ciência que tem por objeto próprio o 
estudo dos fenômenos sociais, segundo o mesmo espírito com 
que são considerados os fenômenos astronômicos, físicos, 
químicos e fisiológicos, isto é, submetidos a leis invariáveis, 
cuja descoberta é o objetivo de suas pesquisas"  

(COMTE, Auguste. Curso de filosofia positiva) 

 
Quando Auguste Comte, por volta de 1830, utiliza o termo 
"física social", ele pretende: 
 
A Utilizar a ciência física como metáfora para entender os 

fatos sociais. 
B Desconsiderar os resultados da revolução científica 

ocorrida nos séculos XVI e XVII 
C Estabelecer leis imutáveis da vida social a partir dos 

modelos das ciências naturais 
D Chegar a conclusão que os fenômenos sociais são 

caracterizados por uma subjetividade que leva as 
pesquisas sociais a resultados imprecisos e aproximativos. 

E Nenhuma das anteriores 
 
 
 
 
 
 

 

 
QUESTÃO 62.  

Ecossistemas são conjuntos formados pelas interações entre a 
biota e os componentes abióticos do ambiente, e definidos pela 
rede de interações entre os organismos e entre os organismos 
e seu ambiente. Os ecossistemas aquáticos serão os lagos, 
naturais ou artificiais, manguezais, rios, mares e oceanos. Os 
ecossistemas terrestres são as florestas, as dunas, os desertos, 
as tundras, as montanhas, as pradarias e pastagens, e cada 
um deles abriga, tipicamente, uma biota característica, 
especializada em explorar cada um desses ambientes. 
Entretanto, os limites entre esses ecossistemas nunca são 
muito evidentes, havendo sempre um espaço de transição, 
como os estuários que fazem a transição entre os rios e mares. 
Assinale a alternativa que representa as áreas de transição 
entre dois ou mais ambientes distintos. 
 
A Ecótono. 
B Bioma. 
C Biocenose.  
D Simpatria. 
E Biosfera. 
 
QUESTÃO 63.  

Ecossistema é a unidade principal de estudo da ecologia e 

pode ser definido como um sistema composto pelos seres vivos 
(meio biótico) e o local onde eles vivem (meio abiótico). Analise 
o esquema abaixo que mostra os componentes de um 
ambiente onde vivem sapos e depois marque a alternativa que 
contém os números de componentes bióticos e abióticos, 
respectivamente. 

 
 
A 4 e 8. 
B 5 e 7. 
C 6 e 7. 
D 6 e 6. 
E 4 e 8 
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QUESTÃO 64.  

A cadeia alimentar é a transferência de energia ao longo de 
uma sequência alimentar. A energia inicial é proveniente do sol, 
convertida em energia química e armazenada em moléculas 
orgânicas que serão transferidas e incorporadas aos demais 
seres vivos da cadeia, aumentando sua biomassa. O início 
dessa sequência alimentar é realizada pelos: 

 
A Fungos e bactérias que atuam como decompositores. 
B Seres autotróficos que ocupam a última posição da cadeia 

alimentar. 
C Seres onívoros que podem ocupar qualquer posição na 

cadeia alimentar. 
D Seres herbívoros que são classificados como 

consumidores primários. 
E Seres clorofilados que constituem a base da cadeia 

alimentar. 
 
QUESTÃO 65.  

O planeta Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos. 
Inicialmente sua superfície era constituída por magma quente. 
As rochas teriam se formado a seguir, com o resfriamento 
desse material. As rochas mais antigas de que se tem 
conhecimento datam de 3,9 bilhões de anos e nelas não foram 
encontrados registros de vida, levantando a questão sobre 
como ocorreu o surgimento da vida no planeta. 

(Texto Modificado: Bio, Sônia Lopes, 2008.) 

 
Sobre o processo em destaque no texto, é correto afirmar que: 
 
A a panspermia é uma teoria que admite que a origem da 

vida é extraterrestre. 
B a abiogênese postula que a vida surgiu de um ser vivo 

preexistente. 
C o criacionismo admite o surgimento da vida extraterrestre. 
D a biogênese afirma que a vida surgiu por geração 

espontânea. 
E a teoria por evolução química postula que a vida surgiu de 

uma única molécula inorgânica. 
 

QUESTÃO 66.  

Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, 
são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no 
entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente 
do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração 
espontânea. 
Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no 
século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que 
mostraram experimentalmente que: 
 
A seres vivos podem ser criados em laboratório. 
B a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. 
C o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pree-

xistente. 
D seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente 

aparentados. 
E vermes e micro-organismos são gerados pela matéria 

existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, 
respectivamente. 
 

QUESTÃO 67.  

O aparecimento de animais vermiformes em carne durante o 
processo de decomposição pode ser observado 
frequentemente. Em 1668, Francesco Redi realizou um 
experimento para tentar elucidar o fenómeno citado. O 
experimento, de forma simplificada, consistiu em dois frascos 
de vidro, onde, em ambos, Redi colocou pedaços de carne. Um 
dos frascos foi fechado com gaze e o outro mantido aberto, 

conforme a figura a seguir. Depois de vários dias, Redi 
encontrou os animais vermiformes. 
 

 
Com relação ao experimento, analise as afirmativas a seguir. 
 
I. A gaze no frasco B impede a entrada de insetos, mas não 

impede a entrada de micro-organismos. 
II. Os vermes são formas larvais das moscas e por isso só 

apareceram no frasco A. 
III. O frasco A controla experimentalmente o frasco B. 
IV. Redi não padronizou a quantidade de carne nos frascos. 

Com isso, o experimento é inconclusivo. 
V. Toda matéria em estado de decomposição produz 

naturalmente seus vermes. Por isso, os vermes foram 
observados nos dois frascos. 

VI. Os vermes aparecem nos dois frascos, porém aparecem 
primeiro no frasco A e vários dias depois no frasco B. 

De acordo com essa análise, estão corretas apenas as 
alternativas 
 
A II, III e IV. 
B l,V e VI. 
C I, II e III. 
D IV,V e VI. 
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Uma carga elétrica oscilante emite energia na forma de ondas 
eletromagnéticas, capazes de viajar tanto através da matéria 
quanto no vácuo. Dependendo da sua frequência, uma onda 
eletromagnética recebe um nome especial. Quanto maior a 
sua frequência, mais energética é a radiação. 

 
 
As radiações ionizantes são aquelas que, ao interagirem com 
a matéria, não removem elétrons dos átomos do alvo e, 
portanto, não produzem íons. Caso uma radiação tenha a 
capacidade de arrancar elétrons do material sobre o qual 
incide, produzindo íons, ela é classificada como ionizante. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 68.  

Os sensores de presença podem funcionar de duas maneiras 
diferentes: por sensibilidade ao calor radiante ou ao 
movimento. Os sensores térmicos passivos captam a 
variação térmica e são calibrados de acordo com a 
temperatura do corpo humano. Assim, caso alguém entre no 
ambiente, provocando uma mudança repentina na 
temperatura ambiente, um alarme será automaticamente 
acionado. Os sensores de movimento, por sua vez, utilizam 
micro-ondas, como os radares rodoviários, para monitorar 
movimentações estranhas no recinto. Vale ressaltar que 
existem sensores de presença que aliam as duas tecnologias. 

Disponível em: https://blog.casashow.com.br (acesso em 01/02/2018). 

 
Os sensores de presença puramente térmicos detectam 
radiação que:  

 
A encontra-se no mesmo intervalo de frequências utilizadas 

em exames de ressonância magnética. 
B pode ser utilizada na esterilização de instrumentos 

cirúrgicos. 
C tem energia compatível com a das radiações utilizadas na 

radioterapia. 
D não tem energia suficiente para sensibilizar os receptores 

visuais humanos. 
E pode promover efeitos fotoquímicos, como o bronzeamento 

da pele. 
 

QUESTÃO 69.  

Na natureza existem diversas formas de radiação, ionizantes 
e não ionizantes. As ionizantes possuem energia capaz de 
ionizar células; dentre elas destacam-se os raios X e os raios 
gama. As radiações não ionizantes não possuem energia 
suficiente para ionizar células. Dentre elas, podemos citar 
infravermelho, ondas de rádio e micro-ondas.  
As informações apresentadas: 
 
A apontam para a utilização de ondas de rádio no tratamento 

de alguns tipos de cânceres. 
B permitem concluir que a radiação infravermelha pode ser 

utilizada na esterilização de instrumentos hospitalares. 
C descartam a ideia de que a radiação gama possa causar 

algum tipo de efeito no DNA. 
D justificam o temor de que a radiação emitida por aparelhos 

celulares possa produzir danos à saúde por alterações 
bioquímicas em tecidos. 

E justificam a utilização de ondas sonoras ao invés de raios X 
no exame de ultrassonografia. 
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QUESTÃO 70.  

Eratóstenes (285 - 194 a.C.) foi um matemático e astrônomo 
grego que nasceu em Cirene e morreu em Alexandria. Entre 
os anos de 276 e 194, ele viveu no Egito, onde chegou a 
ocupar o posto de bibliotecário-chefe da famosa Biblioteca de 
Alexandria. Conta-se que lá ele teria encontrado, em um 
velho papiro, indicações de que na cidade de Syene (atual 
Assuã), ao meio-dia do solstício de verão (o dia mais longo do 
ano, 21 de junho, no Hemisfério Norte), o Sol situava-se a 
prumo, pois iluminava as águas profundas de um poço sem 
ocasionar a formação de sombra. Entretanto, Eratóstenes 
observou que, no mesmo horário e dia, as colunas verticais 
da cidade de Alexandria, localizada praticamente no mesmo 
meridiano que passava por Syene, projetavam sombras. 
A observação atribuída a Eratóstenes, mencionada no texto: 
 
A pode ser utilizada como argumento que comprova a 

curvatura da superfície da Terra. 
B evidencia o caráter ondulatório da luz. 
C comprova que a luz tem velocidade muito alta, mas não 

infinita. 
D descarta a natureza ondulatória da luz. 
E só é possível se raios luminosos tiverem velocidades 

diferentes em relação a observadores em Syene e 
Alexandria. 

 
QUESTÃO 71.  

Armas Poderosas M-16 e AK-47, o sonho de consumo dos 
bandidos As armas mais utilizadas pelos grandes traficantes de 
drogas e assaltantes de banco são os fuzis de assalto M-16 e 
AK-47. Esses fuzis são de fabricação militar (M-16 é norte-
americano e o AK-47 é soviético adaptado pelos iraquianos) e 
já foram usados em grandes conflitos militares, sendo que 
ficaram mais conhecidos na guerra do Golfo Pérsico. É incrível 
o poder de fogo dessas armas, um projétil pode até esfacelar a 
cabeça de uma pessoa ou até mesmo amputar um membro. A 
tabela abaixo descreve as características do M-16. 
 
 

 

 

 No Sistema Internacional de Unidades (SI) a massa, o 
comprimento e a velocidade inicial do projétil têm as 
respectivas unidades: 
 
A g, kg, pés/s  
B m , km/h,kg  
C kg, m/s, km/h  
D kg, m, m/s 
E m/s,mg,km 
 
QUESTÃO 72.  

Um professor de física verificando em sala de aula que todos os 
seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas 
afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns 
conceitos sobre movimento. 

 
 
Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única 
correta é: 
 
A Pedro (aluno da sala) está em repouso em relação aos 

demais colegas , mas todos nós estamos em movimento 
em relação à Terra. 

B Mesmo para mim (professor), que não paro de andar, seria 
possível achar um referencial em relação ao qual eu 
estivesse em repouso. 

C A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, 
sentados em seus lugares, é nula para qualquer 
observador humano. 

D Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em 
repouso, em relação a nenhum referencial. 

E O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. 
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QUESTÃO 73.  

Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um 
corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir: 

 

 
Em que intervalo de tempo o corredor apresenta 
ACELERAÇÃO máxima? 
 
A Entre 0 e 1 segundo.               
B Entre 1 e 5 segundos.               
C Entre 5 e 8 segundos.                
D Entre 8 e 11 segundos. 
E Entre 9 e 15 segundos 
 

 

 

QUESTÃO 74.  

De acordo com a teoria atômica de Dalton (1766–1844) 
assinale a alternativa correta. 

 
A O átomo possui partículas de carga negativa que estão em 

órbita de um núcleo de carga positiva. 
B No núcleo atômico existem partículas de carga nula, 

denominadas nêutrons. 
C Átomos de elementos diferentes possuíam diferentes 

massas e propriedades. 
D O átomo era uma esfera sólida que possuía partículas de 

carga negativa em sua superfície, semelhante a um “pudim 
de passas”. 

E Dois elétrons de mesmo spin não podem ser encontrados 
dentro de um mesmo orbital. 
 
 
 
 

QUESTÃO 75.  

Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos 
misturados com um material explosivo. Quando incendiados, 
emitem diferentes colorações. Por exemplo: sais de sódio 
emitem cor amarela, de bário, cor verde e de cobre, cor azul. 
Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos 
íons metálicos retornam para níveis de menor energia. O 
modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é 
o modelo de: 
 
A Rutherford. 
B Rutherford-Bohr. 
C Thomson. 
D Dalton. 
E Millikan. 

 
QUESTÃO 76.  

O átomo de Rutherford (1911) foi comparado ao sistema  
planetário: 
 

Núcleo.............Sol 
Eletrosfera.......Planeta 
 

Eletrosfera é a região do átomo  que: 
 
A contém as partículas de carga elétrica negativa. 
B contém as partículas de carga elétrica positiva. 
C contém nêutrons. 
D concentra praticamente toda a massa do átomo. 
E contém prótons e nêutrons. 

 
QUESTÃO 77.  

Você está sentado no interior de um ônibus em movimento. De 
repente, ele freia bruscamente e você é projetado 
violentamente para frente. Isto ocorreu graças à propriedade 
geral da matéria denominada: 

 
A densidade.  
B inércia.  
C impenetrabilidade. 
D volume.  
E elasticidade. 

 
QUESTÃO 78.  

Observe a imagem abaixo: 

 
Essas figuras representam densímetros como aqueles 
utilizados em postos de gasolina. O primeiro contém etanol 
puro (d = 0,8 g/cm3). Dos dois restantes, um está cheio de 
etanol e água (d = 1,0 g/cm3), e o outro, de etanol e gasolina 
(d=0,7 g/cm3). Com base nessas informações é possível 

afirmar que: 
 
A no densimetro I encontramos as duas esferas na mesma 

densidade do liquido 
B no densimetro II encontramos as duas esferas com 

densidade superior a 1g/cm3 
C no densimetro II encontramos a esfera preta com 

densidade igual a mistura 
D no densimetro III encontramos as duas feras com 

densidade superior da mistura 
E no densimetro III as duas esferas têm a mesma densidade 

que a mistura 
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QUESTÃO 79.  

Aromas são compostos químicos voláteis facilmente 
perceptíveis por neurônios olfatórios dos órgãos olfativos dos 
animais. Normalmente, chamam-se aromas a substâncias com 
um cheiro agradável e que, por isso, são utilizadas na culinária, 
na fabricação de perfumes e outros usos em que se pretenda 
mascarar um cheiro desagradável. 
Uma das principais fontes de aromas naturais são as ervas 
aromáticas. 
O aroma é uma propriedade : 
 
A Especifica do tipo química  
B Especifica do tipo física  
C Especifica do tipo organoléptica  
D Geral do tipo elesticidade  
E Geral do tipo tenacidade  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


