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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

 

 

 
TEXTO 1  
La fiesta de cumpleaños 

 El Viajero Ilustrado vio, en distintos momentos y  
lugares, celebraciones de cumpleaños. Entiende que no se 
sabe mucho acerca del origen de este festejo, pero de todas las 
versiones que alcanzó a escuchar, la más sensata asegura que 
la costumbre nació hace miles de años, con la práctica de la 
astrología y los primeros astrólogos, que calculaban la fecha y 
la hora en que nacerían sus futuros reyes, gobernantes y 
líderes espirituales. Así, el presagio de un buen año para el rey 
estaba directamente vinculado con un buen año para los 
súbditos. Una especie de “tu felicidad es la mía”.  
 Esa es la primera imagen que le aparece a El Viajero 
cuando piensa, por ejemplo, en los cumpleaños de los niños: 
las velitas, encendidas sobre una torta decorada, regalos, 
globos, aplausos y, para compensar, algún tirón de orejas. El 
hábito de aplaudir, cree El Viajero, podría haber llegado desde 
China, donde consideran el ruido, en este caso el batir palmas, 
como un buen augurio. También, de este modo, se alejan los 
malos espíritus y se le da la bienvenida al nuevo año del 
agasajado. En esta cultura no se festeja el año ya vivido, sino el 
que vendrá. Entre los occidentales, el énfasis está puesto en la 
edad cumplida, mientras que para  los chinos lo 
verdaderamente importante es el futuro.  
 El Viajero Ilustrado escuchó una historia más que 
interesante. Dicen que, en la Edad Media, los campesinos 
alemanes acostumbraban a celebrar los cumpleaños infantiles 
con una vela por cada año del niño, que debían ser apagadas 
soplando, como un símbolo de salud y buena suerte.  

Extraído de: www.edant.clarin.com/suplementos/viajes/2007/09/02 

 
QUESTÃO 1.  

Qual a ideia central do texto deste jornal, a respeito da origem 
de tal comemoração. 
 
A Busca a verdadeira explicação sobre a origem do batismo.  
B Evidencia explicação sobre a colonização do Brasil e a 

chegada do ato da celebração comemorativa de 
festividades religiosas.  

C Enfatiza pontos que explicam as verdadeiras contribuições 
da mitologia egípcia no mundo europeu.  

D Mostra a explicação mais aceita sobre a origem do 
aniversário e seu simbolismo. 

E Justifica a importância do “Viajero Ilustrado” sobre as 
curiosidades da chegada dos europeus no Brasil no tempo 
da colocização.  

 
QUESTÃO 2.  

O “Viajero Ilustrado” faz parte de um jornal muito conhecido na 
América do Sul, que é o 
 
A Diário do Pará.  
B Clarín.  
C Cnn en español. 
D New York Times.  
E O Liberal. 
 

QUESTÃO 3.  

De acordo com este artigo, em qual mês este artigo foi lançado.  
 
A Agosto. 
B Outubro. 
C Setembro. 
D Novembro. 
E Dezembro.  
 
QUESTÃO 4.  

Qual ciência ajudou no desenvolvimento da suposta origem da 
comemoração do aniversário, de acordo com as ideias 
expostas no texto.  
 
A Astrología.  
B Historia.  
C Geografía.  
D Astronomia.  
E Gastronomia.  
 
QUESTÃO 5.  

Lendo o texto, podemos perceber que muitos costumes desta 
comemoração vieram de várias partes do mundo. Marque a 
alternativa que evidencia tal fato.  
 
A “El hábito de aplaudir, cree El Viajero, podría haber llegado 

desde China…”/ “los campesinos alemanes 
acostumbraban a celebrar los cumpleaños”. 

B “El Viajero Ilustrado escuchó una historia más que 
interesante.” 

C “un símbolo de salud y buena suerte.”/ “y los primeros 
astrólogos, que calculaban la fecha”. 

D “Así, el presagio de un buen año para el rey estaba 
directamente vinculado con un buen año para los súbditos.” 

E “Una especie de “tu felicidad es la mía”. 
 
QUESTÃO 6.  

O ato de apagar as velas representava.  
 
A Um símbolo de saúde e boa sorte.  
B Uma forma de afastar os maus espíritos.  
C Trazer o costume de festejar cada año.  
D Tornar mais firme o costume de comer de tudo nos 

aniversários.  
E Representar a ideia de “tu felicidad es la mía”. 
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About one hundred years ago many educated people 
learned and spoke French when they met people from 
other countries. Today most people speak English when 
they meet foreigners. It has become the new international 
language. There are more people 

 

who speak English as a second language than people 
who speak English as a first 
language. Why is this?  
There are many reasons why English has become so 

http://www.edant.clarin.com/suplementos/viajes/2007/09/02
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popular. One of them is that English has become the 
language of business. Another important reason is that 
popular American culture (like movies, music, and 
McDonald's) has quickly spread throughout the world. It 
has brought its language with it.  
Is it good that English has spread to all parts of the world 
so quickly? I don't know. It's important to have a language 
that the people of the earth have in common. Our world 
has become very global and we need to communicate 
with one another. On the other hand, English is a fairly 
complicated language to learn and it brings its culture with 
it. Do we really need that?  
Scientists have already tried to create an artificial 
language that isn't too difficult and doesn't include any one 
group's culture. It is called Esperanto. But it hasn't 
become popular. But maybe the popularity of English 
won't last that long either. Who knows? There are more 
people in the world who speak Chinese than any other 
language. Maybe someday Chinese will be the new 
international language.  

www.5minuteenglish.com 
Accessed on June 19

th
 

 
“____________ ago many educated people learned and spoke 
French when they met people from other countries.” 
 
QUESTÃO 1.  

A alternative correta para a frase acima é. 
 
A 1000 years  
B 10 years  
C 1100 years  
D 110 years  
E 100 years  
 
QUESTÃO 2.  

A língua mais  falada como Língua estrangeira pela maioria das 
pessoas na terra hoje em dia é: 
 
A French  
B Esperanto  
C Chinese  
D Artificial language  
E English  
 
QUESTÃO 3.  

A língua Inglesa é popular devido a: 
 
A a facilidade de aprendizagem da Língua. 
B Popularização dos filmes de Hollywood e o amor que as 

pessoas tem pela Macdonald´s. 
C A linguagem dos negócios e a cultura americana que está 

em toda parte. 
D O mundo é global e nós precisamos nos comunicar de 

alguma maneira 
E A Língua Chinesa é mais difícil de aprender do que a 

Língua Inglesa 
 
QUESTÃO 4.  

“Its” (linha 14 se refere ao: 
 
A Inglês 
B cultura 
C mundo 
D País 
E Negócios 
 

 
QUESTÃO 5.  

A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando, 
muitas vezes, o contato entre pessoas e instituições. Um 
exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate 
Watts 
 
A comprou comida em promoção. 
B inscreveu-se em concurso. 
C fez doação para caridade. 
D participou de pesquisa de opinião. 
E voluntariou-se para trabalho social 
 
Joseph Pulitzer was born in 1847 in Makó, Hungary. He 
emigrated to the Unites States when he was seventeen years 
old, and was naturalized on his twentieth birthday. He spent his 
career in journalism working in the mid-west and New York. 
From 1871 he was also the owner or part-owner of many 
newspapers. His most famous newspaper was the New York 
World (which many believe was the model for the Daily Planet 
of the Superman stories). The World campaigned against 
corruption, and exposed many scandals. It was also a strong 
supporter of the rights of the working man. In later life, Joseph 
Pulitzer collapsed from overwork, and lost his sight. He became 
dedicated to improving the quality of journalism in America, and 
donated $1 million to Columbia University to found a school of 
journalism. However, his most significant contribution was the 
establishment of the Pulitzer prizes in his will. 
 
QUESTÃO 6.  

 
(Unievangélica) Joseph pulitzer  tornou se cidadão americano 
em: 
 
A 1847 
B 1871 
C 1874 
D 1867 
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A carreira do crime 

Estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz 
sobre adolescentes recrutados pelo tráfico de drogas nas 
favelas cariocas expõe as bases sociais dessas quadrilhas, 
contribuindo para explicar as dificuldades que o Estado enfrenta 
no combate ao crime organizado. 
O tráfico oferece ao jovem de escolaridade precária (nenhum 
dos entrevistados havia completado o ensino fundamental) um 
plano de carreira bem estruturado, com salários que variam de 
R$ 400,00 a R$ 12.000 mensais. Para uma base de 
comparação, convém notar que, segundo dados do IBGE de 
2001, 59% da população brasileira com mais de dez anos que 
declara ter uma atividade remunerada ganha no máximo o ‘piso 
salarial’ oferecido pelo crime. Dos traficantes ouvidos pela 
pesquisa, 25% recebiam mais de R$ 2.000 mensais; já na 
população brasileira essa taxa não ultrapassa 6%. 
Tais rendimentos mostram que as políticas sociais 
compensatórias, como o Bolsa-Escola (que paga R$ 15 
mensais por aluno matriculado), são por si só incapazes de 
impedir que o narcotráfico continue aliciando crianças 
provenientes de estratos de baixa renda: tais políticas aliviam 
um pouco o orçamento familiar e incentivam os pais a 
manterem os filhos estudando, o que de modo algum 
impossibilita a opção pela deliquência. No mesmo sentido, os 
programas voltados aos jovens vulneráveis ao crime 
organizado (circo-escola, oficinas de cultura, escolinhas de 
futebol) são importantes, mas não resolvem o problema. 
A única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico é a 
repressão, que aumenta os riscos para os que escolhem esse 
caminho. Os rendimentos pagos aos adolescentes provam isso: 
eles são elevados precisamente porque a possibilidade de ser 
preso não é desprezível. É preciso que o Executivo federal e os 
estaduais desmontem as organizações paralelas erguidas pelas 
quadrilhas, para que a certeza de punição elimine o fascínio 
dos salários do crime.  

Editorial. Folha de São Paulo. 15 jan. 2003. 

 
QUESTÃO 7.  

No Editorial, o autor defende a tese de que “as políticas sociais 
que procuram evitar a entrada dos jovens compensatória que 
aquela oferecida pelos programas do governo”. Para comprovar 
sua tese, o autor apresenta 
 

A instituições que divulgam o crescimento de jovens no crime 
organizado. 

B sugestões que ajudam a reduzir a atração exercida pelo 
crime organizado. 

C políticas sociais que impedem o aliciamento de crianças no 
crime organizado. 

D pesquisadores que se preocupam com os jovens 
envolvidos no crime organizado. 

E números que comparam os valores pagos entre os 
programas de governo e o crime organizado. 

 
QUESTÃO 8.  

Com base nos argumentos do autor, o texto aponta para  
 
A uma denúncia de quadrilhas que se organizam em torno do 

narcotráfico.  
B a constatação de que o narcotráfico restringe-se aos 

centros urbanos.  
C a informação de que as políticas sociais compensatórias 

eliminarão a atividade criminosa a longo prazo.  

D o convencimento do leitor de que para haver a superação 
do problema do narcotráfico é preciso aumentar a ação 
policial.  

E uma exposição numérica realizada com o fim de mostrar 
que o negócio do narcotráfico é vantajoso e sem riscos. 

 
QUESTÃO 9.  

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Revista Nordeste, João Pessoa, ano 3, n. 35, 

maio/jun. 2009. 

 
O texto exemplifica um gênero textual híbrido entre carta e 
publicidade oficial. Em seu conteúdo, é possível perceber 
aspectos relacionados a gêneros digitais. Considerando-se a 
função social das informações geradas nos sistemas de 
comunicação e informação presentes no texto, infere-se que 
 
A a utilização do termo download indica restrição de leitura 

de informações a respeito de formas de combate à 
dengue. 

B a diversidade dos sistemas de comunicação empregados 
e mencionados reduz a possibilidade de acesso às 
informações a respeito do combate à dengue. 

C a utilização do material disponibilizado para download no 
site www.combatadengue.com.br restringe-se ao 
receptor da publicidade. 

D a necessidade de atingir públicos distintos se revela por 
meio da estratégia de disponibilização de informações 
empregada pelo emissor. 

E a utilização desse gênero textual compreende, no 
próprio texto, o detalhamento de informações a respeito 
de formas de combate à dengue.  
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QUESTÃO 10.  

 
 
A charge acima visa criticar 
 
A os pais que cobram educação dos filhos, entretanto não 

dão exemplo. 
B a crise no sistema de educação de maneira geral. 
C o governo que não disponibiliza livros para que os alunos 

possam adquirir leitura perfeita. 
D as crianças que deveriam ter o hábito da leitura desde 

cedo, uma vez que o governo dispõe de livros didáticos 
desde as séries iniciais. 

E o autor do cartaz, que deveria escrever de maneira formal 
e possibilitar uma leitura mais eficaz. 

 
QUESTÃO 11.  

Analise as seguintes avaliações de possíveis resultados de um 
teste na Internet. 
 

 
Veja. 8 jul. 2009. p.102 (adaptado). 

Depreende-se, a partir desse conjunto de informações, que o 
teste que deu origem a esses resultados, além de estabelecer 
um perfil para o usuário de sites de relacionamento, apresenta 
preocupação com hábitos e propõe mudanças de 
comportamento direcionadas 
 

A ao adolescente que acessa sites de entretenimento. 
B ao profissional interessado em aperfeiçoamento 

tecnológico. 
C à pessoa que usa os sites de relacionamento para 

complementar seu círculo de amizades. 
D ao usuário que reserva mais tempo aos sites de 

relacionamento do que ao convívio pessoal com os 
amigos. 

E ao leitor que se interessa em aprender sobre o 
funcionamento de diversos tipos de sites de 
relacionamento. 

 
QUESTÃO 12.  

O projeto Justiça sem Papel, desenvolvida pela Escola de 
Direito da Fundação Getúlio Vargas e pelo Ministério da 
Justiça, foi concebido com o escopo de informar amplamente a 
atividade jurisdicial brasileira, por meio de parcerias com 
tribunais que já tenham implementado tecnologias promissoras. 
Para esse projeto, foi constituído um fundo de mais de um 
milhão de reais, a ser gasto no estudo e na viabilização de 
novos meios tecnológicos para o exercício das funções 
judiciais. 

Juliana Silva Valis. Internet: www.recantodasletras.uol.com.br (com adaptações) 

 
Assinale a opção que apresenta a associação correta entre a 
palavra indicada entre aspas e o seu sentido no texto acima. 
 
A “concebido” = imitado, copiado 
B “escopo” = propósito, objetivo 
C “parcerias” = dependência, submissão 
D “promissoras” = atualizadas, modernas 
E “viabilização” = visibilidade, transparência 
 
QUESTÃO 13.  

Leia a charge. 

 
(Diário da Tarde, Minas Gerais, 21.03.2007.) 

 

Assinale a alternativa em que a frase mantém o sentido da 
resposta do policial. 
 
A Achei algo. 
B Achei alguma coisa. 
C Achei algum futuro. 
D Não achei futuro algum. 
E Não achei muita coisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.recantodasletras.uol.com.br/
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Bebida é água 
Comida é pasto 
Você tem sede de quê? 
Você tem fome de que? 
A gente não quer só comida 
A gente quer comida, diversão e arte 
A gente não quer só comida 
A gente quer saída para qualquer parte. 

   (Arnaldo Antunes - CD Titãs Acústico, 1977). 

 
QUESTÃO 14.  

O grupo musical, Titãs, canta: “você tem sede de quê? Você 
tem fome de quê?" as palavras destacadas apresentam sentido 
conotativo. Quais as expressões que se pode interpretar? 
 
A “Sonhos, esperança, fé” 
B “Amor, paixão, amizade” 
C “Apetite, Avidez” 
D “Cobiça, inveja, penúria” 
E “Desejo, vontade, necessidade” 
 
QUESTÃO 15.  

No trecho “Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor 
menino: porque não há amor tão robusto que chegue a ser 
velho. De todos os instrumentos com que armou a natureza, o 
desama o tempo” encontramos os seguintes fenômenos 
semânticos. 
 
A Antônimos e ambiguidades 
B Polissemia e sinônimos 
C Hipônimo e hiperônimos 
D Antônimo e sinônimo 
E Homônimo e antônimo 
 
Há palavras que parecem exatamente o que querem dizer. 
“Esparadrapo”, por exemplo. Quem quebrou a cara fica mesmo 
com cara de esparadrapo. No entanto, há outras, aliás de nobre 
sentido, que parecem estar insinuando outra coisa.  
 
QUESTÃO 16.  

A expressão “quebrar a cara” é largamente empregada na 
língua portuguesa com sentido conotativo. O vocábulo que 
melhor traduz o emprego conotativo dessa expressão é: 
 
A fracassar.   
B machucar-se.   
C desistir. 
D desanimar.  
E destruir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
QUESTÃO 17.  

Assinale a afirmativa correta com relação ao Trovadorismo. 
 
Texto I  

Ondas do mar de Vigo, 
se vistes meu amigo! 
E ai Deus, se verrá cedo! 
Ondas do mar levado, 
se vistes meu amado! 
E ai Deus, se verrá cedo! 

Martim Codax 

 
Obs.: verrá = virá levado = agitado. 
 
Texto II 

1. Me sinto com a cara no chão, mas a verdade precisa ser dita 
ao 
2. menos uma vez: aos 52 anos eu ignorava a admirável forma 
lírica da 
3. canção paralelística (...). 
4. O “Cantar de amor” foi fruto de meses de leitura dos 
cancioneiros. 
5. Li tanto e tão seguidamente aquelas deliciosas cantigas, que 
fiquei 
6. com a cabeça cheia de “velidas” e “mha senhor” e “nula ren”; 
7. sonhava com as ondas do mar de Vigo e com romarias a 
San Servando. 
8. O único jeito de me livrar da obsessão era fazer uma cantiga. 

Manuel Bandeira 

 
A Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é 

a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres 
camponesas. 

B Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a 
transição da cultura teocêntrica para a cultura 
antropocêntrica. 

C Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade 
Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época 
em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. 

D Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a 
função de produzir efeito musical, como também a função 
de facilitar a memorização, já que as composições eram 
transmitidas oralmente. 

E Tanto no plano temático como no plano expressivo, esse 
estilo de época absorveu a influência dos padrões estéticos 
greco-romanos 
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QUESTÃO 18.  

 
Peguntar-vos quero por Deus 
Senhor fremosa, que vos fez 
mesurada e de bon prez, 
que pecados forom os meus 
que nunca tevestes por ben 
de nunca mi fazerdes ben. 
  
Pero sempre vos soub' amar, 
des aquel dia que vos vi, 
mays que os meus olhos em mi, 
e assy o quis Deus guisar, 
que nunca tevestes por ben 
de nunca mi fazerdes ben. 
  
Des que vos vi, sempr' o mayor 
ben que vos podia querer 
vos quigi, a todo meu poder, 
e pero quis Nostro Senhor 
que nunca tevestes por ben 
de nunca mi fazerdes ben. 
  
Mays, senhor, ainda com ben 
se cobraria ben por bem. 
                                             Dom Dinis 
 

Notas de tradução: 

 
Senhor: senhora. 

Fremosa: formosa, bonita. 
Mesurada: comedida. 
Bon prez: honrada. 

Foron: foram. 
Pero: já que, porém. 

Des: desde. 

Mays: mais. 
Mi: mim. 

Assy: assim. 
Guisar: decidir, preparar. 

Quigi: dei, dediquei. 
A todo meu poder: de 

todo meu coração. 
 
Na cantiga de Dom Dinis, predominam as características de 
uma 
 
A cantiga de amigo 
B cantiga de maldizer 
C cantiga de escárnio 
D cantiga de amor 
E cantiga de Maestria 
 
QUESTÃO 19.  

TEXTO PARA A QUESTÃO:  
 
Ta faltando o texto 
 
A alternativa que indica texto que faz parte da poesia medieval 
da fase trovadoresca é : 
 

 
A Ao longo do sereno 

Tejo, suave e brando, 
Num vale de altas árvores sombrio, 
Estava o triste Almeno 
Suspiros espalhando 
Ao vento, e doces lágrimas ao rio. 

(Luís de Camões, Ao longo do sereno.) 

 
B Bailemos nós ia todas tres, ay irmanas, 

so aqueste ramo destas auelanas 
e quen for louçana, como nós, louçanas, 
se amigo amar, 
so aqueste ramo destas auelanas 
uerrá baylar. 

(Aires Nunes. In Nunes, J. J., Crestomatia arcaica.) 

C Tão cedo passa tudo quanto passa! 
morre tão jovem ante os deuses quanto 
Morre! Tudo é tão pouco! 
Nada se sabe, tudo se imagina. 
Circunda-te de rosas, ama, bebe 
E cala. O mais é nada. 

(Fernando Pessoa, Obra poética.) 

 
D Os privilégios que os Reis 

Não podem dar, pode Amor, 
Que faz qualquer amador 
Livre das humanas leis. 
mortes e guerras cruéis, 
Ferro, frio, fogo e neve, 
Tudo sofre quem o serve. 

(Luís de Camões, Obra completa.) 

 
E As minhas grandes saudades 

São do que nunca enlacei. 
Ai, como eu tenho saudades 
Dos sonhos que não sonhei!...) 

(Mário de Sá Carneiro, Poesias.)   

 

QUESTÃO 20.  

Caracteriza o teatro de Gil Vicente: 
 
A A revolta contra o cristianismo. 
B A obra escrita em prosa. 
C A elaboração requintada dos quadros e cenários 

apresentados. 
D A preocupação com o homem e com a religião. 
E A busca de conceitos universais. 

 
QUESTÃO 21.  

Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial 
brasileira, é correto afirmar que: 
 
A É formada principalmente de poemas narrativos e textos 

dramáticos que visavam à catequese. 
B Inicia com Prosopopéia, de Bento Teixeira. 
C É constituída por documentos que informam acerca da 

terra brasileira e pela literatura jesuítica. 
D Os textos que a constituem apresentam evidente 

preocupação artística e pedagógica. 
E Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o 

homem, ao relatar as condições encontradas no Novo 
Mundo. 

 
QUESTÃO 22.  

Leia, a seguir, um excerto da obra “Auto da barca do inferno”, 
de Gil Vicente: 
 

DIABO 

Pois entrai! Eu tangerei 
e faremos um serão. 
Essa dama é ela vossa? 
 
FRADE 

Por minha la tenho eu 
e sempre a tive de meu, 
 
DIABO 

Fezestes bem, que é fermosa! 
E não vos punham lá grosa 
no vosso convento santo? 
 
FRADE 

E eles fazem outro tanto! 
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DIABO 

Que cousa tão preciosa... 
Entrai, padre reverendo! 
 
FRADE 

Para onde levais gente? 
 
DIABO 

Pera aquele fogo ardente 
que nom temestes vivendo. 
 
FRADE 

Juro a Deus que nom t'entendo! 
E este hábito no me val? 
 
DIABO 

Gentil padre mundanal, 
a Berzebu vos encomendo! 
 
FRADE 

Corpo de Deus consagrado! 
Pela fé de Jesu Cristo, 
que eu nom posso entender isto! 
Eu hei-de ser condenado?!... 
Um padre tão namorado 
e tanto dado à virtude? 
Assi Deus me dê saúde, 
que eu estou maravilhado! 
 
DIABO 

Nom cureis de mais detença. 
Embarcai e partiremos: 
tomareis um par de remos. 
 
FRADE 

Nom ficou isso n'avença. 
 
DIABO 

Pois dada está já a sentença! 
[...] 

(Auto da barca do inferno. São Paulo: Ateliê Editorial, 1996.) 

 
Com base no excerto lido, assinale a única alternativa incorreta. 

 
A Ao receber o frade, o diabo estranha que ele tenha em sua 

companhia uma mulher, que afirma ser sua. 
B Ao afirmar que no convento “eles fazem outro tanto”, o 

frade revela comportamentos inadequados de outros 
membros da igreja. 

C Ao final deste excerto, o frade é levado à barca do inferno, 
em companhia do diabo. 

D Ao final deste excerto, o frade, com seus argumentos, 
especialmente aqueles apresentados em sua penúltima 
fala, convence o diabo a enviá-lo à barca do céu. 

E O julgamento dado ao frade constitui uma crítica aos maus 
religiosos, que mancham a imagem do cristianismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
QUESTÃO 23.  

A engenharia civil é um setor profissional que vem crescendo 
bastante nas grandes cidades do Brasil, visto que, a 
verticalização dessas cidades é notória. Avenidas são criadas 
para melhor escoamento do material utilizado nas grandes 
obras. A arte abaixo representa o encontro de duas avenidas 
contendo ângulos x e y. 

 

 
 
Aplicando seus conhecimentos adquiridos até então. Qual 
alternativa representa o produto entre os ângulos x e y? 
 
A 180. 
B 770. 
C 1.800. 
D 7.700. 
E 180.000 
 
QUESTÃO 24.  

“Axiomas são verdades inquestionáveis universalmente válidas, 

muitas vezes utilizadas como princípios na construção de uma 
teoria ou como base para uma argumentação”. O texto em 
destaque faz referência ao conceito de Axioma. Levando em 
consideração os estudos realizados e a ideia do texto pode-se 
afirmar que. 
 
A Por dois pontos distintos passam uma única reta ao 

mesmo tempo. 
B Por dois pontos distintos passam infinitas retas ao mesmo 

tempo. 
C Por dois pontos distintos passam três retas pré construídas 

ao mesmo tempo. 
D Por dois pontos distintos é impossível matematicamente 

passarem retas. 
E Por dois pontos distintos passam uma única reta ao 

mesmo tempo, sendo que uma delas não é considerada 
reta. 

 
QUESTÃO 25.  

Um Jato da SophosAirline voava a uma altitude e velocidade 
constantes. Num certo instante, quando estava a 10 km de 
distância de um ponto P, no solo, ele podia ser visto sob um 
ângulo de elevação de 60º e, dois 5 minutos mais tarde, esse 
ângulo passou a valer 30º, conforme mostra a figura abaixo. A 
velocidade desse avião era de:  

 
A 180 km/h  
B 240 km/h 
C 120 km/h 
D 150 km/h  
E 200 km/h 
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QUESTÃO 26.  

No cruzamento entre as avenidas destacadas para que haja 
uma melhor fluidez no trânsito, ângulos são formados entre as 
avenidas. Valores são estipulados como x e y. Analisando 
essas informações e o desenho. Qual o valor das variáveis em 
destaque? 

 
A 20 e 20 
B 20 e 30 
C 30 e 40 
D 30 e 30 
E 40 e 42 
 
QUESTÃO 27.  

Nas séries iniciais a idéia de ângulos são de suma importância 
para inicio de uma caminhada geométrica. Em determinada 
turma colocou-se uma imagem no quadro como a destacada 
abaixo. 

 
 
Ao analisar os ângulos, que aparecem em função de variáveis, 
pode-se concluir que: 
 
A X = y + z 
B X² = y 
C Y = 90° - z 
D X = 180° + y 
E X = 180° - y 
 
QUESTÃO 28.  

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é a 
agência de desenvolvimento Internacional da Organização das 
Nações Unidas (ONU) que trata de questões populacionais. 
Segundo o órgão: 
“Nos últimos 50 anos, o número de habitantes do mundo mais 
que duplicou, passando de 2 bilhões e 500 mil em 1950 e 
atingindo 7 bilhões em 2011. Ainda que, na maioria dos países, 
as taxas de natalidade estejam decrescendo, a população 
mundial segue aumentando e, segundo se prevê, chegará a 8 
bilhões e 900 mil pessoas até 2050.” 

Disponível em: www.unfpa.org.br/novo/index.php/populacao. 
Acesso em: 06 abr. 2015. 

 

Até 2050, a população chegará, em notação científica, ao 
número de 
 
A 8,9 . 10

6
 

B 8,09 . 10
8
 

C 8,0009 . 10
9
 

D 8,9 . 10
9
 

E 0,89 . 10
11

 
 

 

QUESTÃO 29.  

O Tangram é um quebra-cabeça, provavelmente de origem 
chinesa, que divide um quadrado, figura 1, em figuras menores, 
com o objetivo de montar-se inúmeros mosaicos, alterando as 
posições das suas partes, conforme a figura 2. 
 

 
 

Cada parte da figura 2 é uma fração do quadrado (figura 1). 
Qual o valor da diferença entre as frações que representam a 
maior e a menor parte hachurada na figura 2? 
 

A 
1

16
 

B 
1

 8 
 

C 
3

16
 

D 
1

 4 
 

E 
3

 8 
 

 
QUESTÃO 30.  

Madalena foi à perfumaria e viu a tabela de preços, como 
mostrado na figura. 
 

 
 

Com R$ 10,00, ela comprou um sabonete, um creme dental, 
um desodorante e ainda sobrou dinheiro. 
Entre os artigos comprados por Madalena, havia, 
necessariamente, 
 
A um sabonete pequeno. 
B um creme dental médio. 
C um desodorante pequeno. 
D um sabonete médio. 
E um creme dental pequeno. 
 
QUESTÃO 31.  

João fez um curso de verão com carga horária de 21 horas 
aula, sendo que nos dias em que tinha aula, João tinha 
somente 1 hora aula. Quantos dias durou o curso, sabendo que 
as aulas ocorriam exclusivamente no período da manhã ou no 
período da tarde e houve 15 tardes e 16 manhãs sem aula 
durante o referido curso? 
 
A 21 
B 26 
C 31 
D 36 
E 42 
 
 
 
 
 

http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/populacao
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QUESTÃO 32.  

Na tabela a seguir, temos o número de alunos de uma turma 
que foram reprovados em Matemática (M), em Física (F), em 
Química (Q), em cada duas destas disciplinas e nas três 
disciplinas. 
 

 
 

Se o total de alunos na turma é 90, quantos foram aprovados 
nas três disciplinas? 
 
A 50 
B 49 
C 48 
D 47 
E 46 
 
QUESTÃO 33.  

Se i  é a unidade imaginária, então 
3 22i 3i 3i 2    é um 

número complexo que pode ser representado no plano de 
Argand-Gauss no __________ quadrante.  
 
A primeiro    
B segundo    
C terceiro    
D quarto    

 
QUESTÃO 34.    

Se i  é o número complexo cujo quadrado é igual a 1,  então, o 

valor de 
227 6 135 i i i    é igual a  

 
A  i 1.  
B  4i 1.  
C  6i 1.   

D  6i.  

 
QUESTÃO 35.  

Dentro do conjunto dos números complexos, o conjunto solução 

da equação 
2x 625 0   é  

 

 

A  S { 5, 5}.       

B  S { 25, 25}.       

C  S { 5i, 5i}.       

D  S { 25i, 25i}.       

E  S .       

 
QUESTÃO 36.  

A parte real do número complexo 

21 (3i)
z

1 i





 é  

 
A 1    
B  – 1    
C  2    
D  – 2    
E  – 4    
 

QUESTÃO 37.  

Uma das criações na Matemática que revolucionou o conceito 
de número foi a dos números complexos. O matemático italiano 
Rafael Bombelli (1526-1572) foi o primeiro a escrever as regras 
de adição e multiplicação para esses números, o que facilitou o 
estudo das raízes de um polinômio. Esse fato veio a contribuir 
para a resolução de problemas como o que segue. 

 
Os pontos do plano complexo que são raízes de um polinômio 
de grau 4 com coeficientes reais são unidos por segmentos de 
reta paralelos aos eixos coordenados. Se duas dessas raízes 

são 2 3i  e 1 3i,   então a figura obtida será um  

 
A triângulo.    
B quadrado.    
C retângulo.    
D trapézio.    
E losango.    
 

 

 
“As pólis em sua maioria vieram a se povoar em torno da 
acrópole, o qual era situado no ponto mais elevado da cidade e 
nesse ambiente se reuniriam os palácios e templos da sua 
respectiva pólis. Com a fundação da pólis, determinou-se 
também a criação de uma aristocracia que seria responsável 
pelo propósito político de sua população” 
 
Sobre o tema tratado na citação acima. Responda as questões 
a seguir: 
 

QUESTÃO 38.  

No sentido contemporâneo do termo, sobretudo com 
implicações de unidade política, a palavra nação não pode ser 
aplicada a Grécia Antiga. Tanto assim que: 
 

A Prevaleciam padrões culturais diferenciados nas várias 
regiões. 

B As formas de governo foram únicas, mas guardavam total 
autonomia. 

C Não havia unidade de língua e religião entre as várias 
populações urbanas. 

D As cidades eram independentes nas assuntos de seu 
próprio interesse. 

E Predominavam as tendências a proibição de atividades 
econômicas semelhantes. 

 

QUESTÃO 39.  

Esparta constitui, em matéria de organização social, a grande 
exceção na Grécia antiga, em virtude de sua estrutura 
oligárquica e militarista. Quanto ao caráter dessa estrutura, 
pode-se afirmar que: 
 

A Uma intensa permeabilidade social possibilitava os 
periecos chegarem, em algumas ocasiões, à condição de 
cidadãos. 

B A educação estatal visava ao desenvolvimento físico e à 
destreza, indispensáveis ao soldado, e estendia-se as 
diversas categorias sociais dessa pólis. 

C Os espartanos, grupo minoritário da sociedade detinha os 
privilégios sociopolíticos e integravam o exército da cidade-
estado.. 

D Os hilotas detinha o usufruto das terras agrícolas, recebiam 
uma educação destinada a formar agricultores e eram os 
servos públicos estatais. 

E Os periecos, descendentes dos primitivos habitantes, 
controlavam poucos órgãos públicos e deveriam  fortalecer 
as fileiras dos exércitos em algumas 
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QUESTÃO 40.  

     Os primeiros trinta anos da História do Brasil são conhecidos 
como Período Pré-Colonial. Nesse período, a Coroa portuguesa 
iniciou a dominação das terras brasileiras, sem, no entanto, 
traçar um plano de ocupação efetiva. […] A atenção da 
burguesia metropolitana e do governo português estavam 
voltados para o comércio com o Oriente, que, desde a viagem 
de Vasco da Gama, no final do século XV, havia sido 
monopolizado pelo Estado português. […] O desinteresse 
português em relação ao Brasil estava em conformidade com 
os interesses mercantilistas da época, como observou o 
navegante Américo Vespúcio, após a exploração do litoral 
brasileiro, pode-se dizer que não encontramos nada de 
proveito. 

Berutti, 2004. 
 

Sobre o período retratado no texto, pode-se afirmar que o(a) 
 

A desinteresse português pelo Brasil, nos primeiros anos de 
colonização, deu-se em decorrência dos tratados 
comerciais assinados com a Espanha, que tinha prioridade 
pela exploração de terras situadas a oeste de Greenwich.   

B maior distância marítima era a maior desvantagem 
brasileira em relação ao comércio com as Índias.  

C desinteresse português pode ser melhor explicado pela 
resistência oferecida pelos indígenas, que dificultavam o 
desembarque e o reconhecimento das novas terras.   

D abertura de um novo mercado na América do Sul, ampliava 
as possibilidades de lucro da burguesia metropolitana 
portuguesa.   

E relativo descaso português pelo Brasil, nos primeiros trinta 
anos de História, explica-se pela aparente inexistência de 
artigos (ou produtos) que atendiam aos interesses 
daqueles que patrocinavam as expedições.  

 

QUESTÃO 41.  

Bandeiras e expedições de apresamento (1500-1720) 

 
MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas  origens e São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 13. (adaptado)   

 
No contexto do Período Colonial brasileiro, as expedições representadas no mapa 
 
A contribuíram para a ampliação dos limites territoriais lusos no Brasil. 
B relacionavam-se à defesa das fronteiras contra invasões estrangeiras. 
C eram patrocinadas pelo Estado português contra expedições particulares. 
D tiveram papel decisivo no êxito da catequese indígena. 
E propiciaram o desenvolvimento da urbanização da Região Amazônica. 
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QUESTÃO 42.  

Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque 
padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo 
Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua 
cruz foi composta de dois madeiros, e a vossa em um engenho 
é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas 
vezes entraram na Paixão: uma vez servindo para o cetro de 
escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. 
A Paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia 
sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. 
Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós 
famintos; Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. 
Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes 
afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se 
for acompanhada de paciência, também terá merecimento de 
martírio. 

VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado). 

 
O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma 
relação entre a Paixão de Cristo e 
 
A a atividade dos comerciantes de açúcar nos 

portos brasileiros. 
B a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana. 
C o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios. 
D o papel dos senhores na administração dos engenhos. 
E o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 
 

QUESTÃO 43.  

A medida que o africano se integrou à sociedade 
brasileira tornou-se afro-brasileiro e, mais do que isso, 
brasileiro. Usamos o termo afro-brasileiro para indicar produtos 
das mestiçagens para os quais as principais matrizes são 
as africanas e as lusitanas, frequentemente com pitadas 
de elementos indígenas, sem ignorar que tais 
manifestações são, acima de tudo, brasileiras. 

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2012. p. 
132. 

Refletindo sobre a construção da identidade cultural brasileira, 
é possível inferir que 
 
A o africano, mesmo tendo papel relevante, fica à margem de 

uma influência decisiva na construção de nossa linguagem 
corporal. 

B o mosaico multiétnico formador de nossa cultura e 
nosso povo passa, necessariamente, pela miscigenação 
entre lusos, índios e africanos. 

C a construção dos símbolos que integram nossa 
condição de brasileiros deixa prevalecer a identidade lusa, 
que se combina aos elementos indígenas. 

D a modelagem do povo brasileiro está relacionada à 
nossa micro África, que nomeia e denomina os afro-
brasileiros incondicionalmente a partir dos quilombos. 

E o campo cultural África-Brasil faz prevalecer a 
identidade africana sobre as demais etnias formadoras de 
nosso povo, subjugando o patrimônio luso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
QUESTÃO 44.  

A colonização do Novo Mundo na época moderna apresenta-se 
como peça de um sistema, instrumento da acumulação 
primitiva, da época do capitalismo mercantil. Na realidade, nem 
toda colonização se desenrola dentro das travas do sistema 
colonial, pois a colonização inglesa na América do Norte, 
colônias de povoamento, deu-se fora dos mecanismos 
definidores do sistema colonial mercantilista. 

Fernando Novais. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, 1989. 
Adaptado. 

 
A partir do texto, depreende-se que 
 
A coexistem, no processo de colonização na Idade Moderna, 

dois tipos de colônias: as de exploração e as de 
povoamento, sendo estas as mais encontradas, uma vez 
que se baseiam em pequena propriedade, trabalho livre e 
mercado interno; além disso, o Antigo Sistema Colonial 
garantia superlucros às respectivas metrópoles.    

B dois tipos de colonização significam a coexistência de dois 
processos históricos diferentes, um ligado à Idade Média e 
outro ligado à Idade Moderna, com características 
semelhantes, como o comércio triangular, a grande e a 
pequena propriedade, o autogoverno e o exclusivo 
metropolitano.    

C a colonização de povoamento, típica do Sistema Colonial 
Mercantilista, baseia-se em grande propriedade, trabalho 
escravo e produção voltada para o mercado externo, o que 
implica o exclusivo metropolitano como base das relações 
entre Metrópole e Colônia.    

D os dois tipos de colonização, de exploração e de 
povoamento, explicam-se por processos diferentes: a de 
exploração está ligada à acumulação de riqueza para a 
Metrópole moderna, com grande propriedade e trabalho 
escravo, enquanto a colonização de povoamento liga-se à 
Metrópole industrializada.    

E o sentido profundo da colonização moderna é comercial e 
capitalista, pois as colônias de exploração, típicas do 
Antigo Sistema Colonial, nasceram para as Metrópoles 
acumularem riqueza, e é dentro desse processo de análise 
de conjunto que se torna inteligível a existência do outro 
tipo, a colonização de povoamento.    

 
QUESTÃO 45.  
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Considerando o mapa e o contexto histórico, é correto constatar 
que essas viagens 
 
A estabeleceram as bases de uma economia planetária, com 

plena integração comercial entre as diversas partes do 
mundo.     

B contribuíram para a globalização, ao conectar partes do 
mundo que até então se ignoravam ou não se ligavam 
diretamente.    

C resultaram de equívocos e erros de navegação, mais do que 
de cálculos ou de um projeto expansionista organizado.    

D representaram a ampliação da hegemonia romana sobre o 
planeta, iniciada na Antiguidade Clássica.     

E tiveram por objetivo a aquisição de escravos, daí privilegiarem 
rotas na direção da África e da Ásia.     

 
QUESTÃO 46.  

O que acontece quando a gente se vê duplicado na televisão? (...) 
Aprendemos não só durante os anos de formação mas também na 
prática a lidar com nós mesmos com esse “eu” duplo. E, mais 
tarde, (...) em 1974, ainda detido para averiguação na penitenciária 
de Colônia-Ossendorf, quando me foi atendida, sem problemas, a 
solicitação de um aparelho de televisão na cela, apenas durante o 
período da Copa do Mundo, os acontecimentos na tela me 
dividiram em vários sentidos. Não quando os poloneses jogaram 
uma partida fantástica sob uma chuva torrencial, não quando a 
partida contra a Austrália foi vitoriosa e houve um empate contra o 
Chile, aconteceu quando a Alemanha jogou contra a Alemanha. 
Torcer para quem? Eu ou eu torci para quem? Para que lado 
vibrar? Qual Alemanha venceu? 

Gunter Grass. Meu século. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 237. Adaptado. 
 

O trecho acima, extraído de uma obra literária, alude a um 
acontecimento diretamente relacionado 
 
A à política nazista de fomento aos esportes considerados 

“arianos” na Alemanha. 
B ao aumento da criminalidade na Alemanha, com o fim da 

Segunda Guerra Mundial. 
C ao caráter despolitizado dos esportes em um contexto de 

capitalismo globalizado. 
D à Guerra Fria e à divisão política da Alemanha em duas 

partes, a “ocidental” e a “oriental”. 
E ao recente aumento da população de imigrantes na Alemanha 

e reforço de sentimentos xenófobos. 
 
QUESTÃO 47.  

“Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o 
fim da Uniao Soviética não foram um período homogêneo único na 
história do mundo. (...) dividem-se em duas metades, tendo como 
divisor de águas o ínicio da decada de 70. apesar disso, a história 
deste período foi reunida sob um padrão único pela situação 
internacional peculiar que dominou até a queda da URSS.”  

(HOBSBAWM, Eric J. Era do Extremos. São Paulo. Cia das Letras, 1996) 

 
O período citado no texto é conhecido por “Guerra Fria”, e pode ser 
definido como aquele momento histórico em que houve: 
 
A corrida armamentista entre as potências imperialistas 

européias ocasionando a Primeira Guerra Mundial. 
B domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países 

capitalistas do Norte. 
C choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética 

Stalinista, durante os anos 30. 
D disputa pela supremacia da economia mundial entre o 

ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. 
E constante confronto das duas superpotências que emergiam 

da Segunda Guerra Mundial.    

 
 

QUESTÃO 48.  

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. 

 
QUESTÃO 49.  

Exemplo de um fossil 
 

A imagem acima representa o fóssil de uma libélula. O 
fenômeno da fossilização só pode ocorrer em rochas 
sedimentares, pois: 
 
A essas rochas não possuem densidade suficiente para 

destruir os fósseis. 
B são estruturas geologicamente antigas, quando os 

primeiros animais surgiram. 
C ocorre durante o processo de diagênese, com a formação 

das rochas sedimentares. 
D são as únicas rochas encontradas abaixo da superfície. 
E originam-se a partir do congelamento dos sedimentos, 

conservando a estrutura dos restos fósseis. 
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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. 
A sustentação do método dialético. 
B relativização do saber verdadeiro. 
C valorização da argumentação retórica. 
D 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. 
A Transparência — acesso às informações governamentais. 
B Tripartição — separação entre os poderes políticos 

estatais. 
C Equiparação — igualdade de gênero na participação 

política. 
D 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 

 
E o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus 

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

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

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

agir corretamente. 
D 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. 

 
No trecho da obra O banquete, Platão explicita, por meio de 
uma alegoria, o 
 
A bem supremo como fim do homem. 
A prazer perene como fundamento da felicidade. 
B ideal inteligível como transcendência desejada. 
C amor como falta constituinte do ser humano. 
D 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. 
A O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos 

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

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

entre as coisas. 
D 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 
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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 

 
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 
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QUESTÃO 62.  

De acordo com o sistema atual de classificação dos seres 
vivos, os que aparecem abaixo pertencem ao reino: 

 
A Monera   
B Protista 
C Fungi 
D Metaphyta 
E Metazoa. 
 
QUESTÃO 63.  

Do início da vida na Terra, até o aparecimento dos seres vivos 
atuais, aconteceram vários eventos, como por exemplo: 
I -  formação das primeiras células; 
II -  formação de moléculas orgânicas complexas; 
III-  aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos 

pela fotossíntese; 
IV-  surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. 
 
Marque a alternativa que indica a ordem mais aceita, 
atualmente, para o acontecimento desses eventos. 
 

A I - II - IV – III 
B II - III - IV – I 
C I - IV - III – II 
D II - I - III - IV 
E II – IV – III – I. 
 
QUESTÃO 64.  

Na animação Rio, do brasileiro Carlos Saldanha, os 

personagens são, principalmente, diferentes tipos de aves e um 
cachorro. 
 

 
(www.buscafilme.com.br) 

 

Considerando que tenham sido baseados em animais reais e 
de acordo com a atual classificação biológica, pode-se afirmar 
que 
 
A todos pertencem à mesma classe, porém, seriam 

separados em duas ordens distintas. 
B todos pertencem ao mesmo filo, porém, seriam separados 

em duas classes distintas. 

C as aves são do mesmo gênero, porém, pertencem a 
ordens distintas. 

D as aves são da mesma classe, porém, pertencem a reinos 
distintos. 

E todos pertencem ao mesmo subfilo, porém, pertencem a 
domínios distintos. 

 
QUESTÃO 65.  

O cão doméstico (Canis familiaris), o lobo (Canis lupus) e o 
coiote (Canis latrans) pertencem a uma mesma categoria 

taxonômica. Esses animais fazem parte de um(a) mesmo(a): 
 
A gênero.  
B espécie.  
C subespécie. 
D raça. 
E variedade. 
 
QUESTÃO 66.  

Um problema que tem aumentado consideravelmente, nos 
últimos anos, é a gravidez na adolescência. O uso e o 
conhecimento adequado de métodos contraceptivos pelos 
jovens podem reverter este quadro. Sobre os métodos 
contraceptivos, é incorreto afirmar-se que 
 
A para maior segurança nas relações sexuais, deve-se 

utilizar a camisinha masculina ou feminina, pois elas 
previnem a transmissão do vírus da AIDS e uma passive! 
gravidez. 

B o DIU (dispositivo intrauterino) é um método contraceptivo 
que previne uma gravidez in desejada, mas não previne a 
transmissão de doenças sexualmente transmissíveis,  

C o diafragma é o método contraceptivo que deve ser 
utilizado com uma pomada ou gel espermicida. 

D o método da tabelinha é eficaz, se forem evitadas relações 
sexuais somente no dia da ovulação. 

E a pílula, método hormonal feminino, impede a ovulaçáo. 
 
QUESTÃO 67.  

Sobre os aparelhos reprodutores masculino e feminino e sobre 
o controle hormonal nos homens e nas mulheres, e correto 
afirmar que 
 
(01)  os tubos seminíferos, localizados nos testículos, são 

responsáveis pela produção dos hormônios masculinos. 
(02)  a testosterona estimula a formação de espermatozoides 

sendo também responsável pelos caracteres sexuais 
secundários, como pelos e modificação na voz. 

(04)  os ovários, conhecidos como gônadas femininas, 
produzem os gametas femininos e também os hormônios 
estrogênio e progesterona. 

(08)   os espermatozoides, durante o processo de ejaculação, 
passam pelas glândulas seminais, pela próstata, pelo 
canal deferente e pela uretra. 

(16) a atividade ovariana è regulada pelos hormônios 

gonadotróficos FSH e LH, secretados pela adenoipofise. 
 
A somatória de questões correta(s) é(são): 
 
A 31 
B 28 
C 24 
D 20 
E 3 
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QUESTÃO 68.  

O transporte ativo de Na
+
 e K

+
 pela membrana celular é 

realizado por uma proteína complexa, existente na membrana, 
denominada sódio-potássio-adenosina-trifosfatase ou, 
simplesmente, bomba de sódio. Cada bomba de sódio dos 
neurônios do cérebro humano pode transportar, por segundo, 
até 200 Na

+
 para fora da célula e 130 K

+
 para dentro da célula. 

Sabendo-se que um pequeno neurônio possui cerca de um 
milhão de bombas de sódio, calcule a carga líquida que 
atravessa a membrana desse neurônio por segundo e assinale 
a alternativa com o valor obtido:  

  
A 2,0 x 10

-10
 C 

B 1,12 x 10
-11

 C 
C 2,24 x 10

-11
 C  

D 1,6 x 10
-19

 C 
E 4,25 x 10

-10
 C  

 
QUESTÃO 69.  

Réptil de Alta Adesão  
  

Como a lagartixa consegue subir na parede? 
  
 A aderência entre as patas das lagartixas e a superfície das 
paredes é resultado do mesmo fenômeno atrativo 
eletromagnético que garante a estabilidade dos átomos e 
moléculas, a chamada força de Van der Waals. As pontas dos 
dedos desses répteis possuem cerca de 2 milhões de pelos 
finíssimos, chamados setas, e a extremidade de cada pelo 
subdivide-se em até mil filamentos de dimensões microscópicas 
conhecidos como cerdas. Os extremos de cada cerda são 
carregados eletricamente. Os milhões de cerdas fazem com 
que as lagartixas troquem elétrons entre suas patas e a 
superfície da parede ou do teto. Esse fenômeno só foi 
confirmado em 2000 com a publicação, na revista científica 
britânica Nature, de um estudo coordenado pelos biólogos 
Kellar Autumn e Robert Full e pelos engenheiros Ronald 
Fearing e Thomas Kenny, todos norte americanos.  
Sabendo-se que a lagartixa tem 20 dedos, inicialmente neutros, 
cada dedo tem 2.000.000 de setas e cada seta 1.000 cerdas e 
que cada cerda tenha perdido 5.000 elétrons então, a carga 
elétrica total adquirida pelos dedos, após a transferência 
desses elétrons, vale:  

  
A 5 x 10

-6
 C  

B 12 x 10
-9

 C  
C 3,2 x 10

-5
 C  

D 6 x 10
-6

 C 
E 8,5 x 10

-6
 C 

 

QUESTÃO 70.  

Três esferas metálicas idênticas, A, B, C, inicialmente isoladas, 
estão carregadas com cargas elétricas positivas de intensidade 
QA = 6q, QB = 4q, QC = 2q, e uma quarta esfera D, idêntica às 
anteriores, encontra-se neutra. Encosta-se a esfera A na esfera 
D e a esfera B na esfera C, sem contato entre os dois grupos, 
mantendo-as unidas por alguns instantes e, depois, separando-
as novamente. Em seguida, encosta-se a esfera A na esfera B 
e a esfera C na esfera D, também sem contato entre os dois 
grupos, mantendo-as unidas. 
Ao final do processo, as cargas elétricas totais do grupo 
formado pelas esferas A e B e do grupo formado pelas 
esferas C e D valem, respectivamente: 
 
 

A 0q e 12q. 
B 2q e 10q. 
C 4q e 8q. 
D 6q e 6q. 
E 10q e 2q. 
 
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 
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QUESTÃO 72.  

Quando se mede a temperatura do corpo humano com um 
termômetro clínico de mercúrio em vidro, procura-se colocar o 
bulbo do termômetro em contato direto com regiões mais 
próximas do interior do corpo e manter o termômetro assim 
durante algum tempo, antes de fazer a leitura. 
Esses dois procedimentos são necessários porque: 
 
A o equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto 

entre dois corpos e porque demanda sempre algum tempo 
para que a troca de calor entre o corpo humano e o 
termômetro se efetive. 

B é preciso reduzir a interferência da pele, órgão que regula 
a temperatura interna do corpo, e porque demanda sempre 
algum tempo para que a troca de calor entre o corpo 
humano e o termômetro se efetive. 

C o equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto 
entre dois corpos e porque é preciso evitar a interferência 
do calor específico médio do corpo humano. 

D d) é preciso reduzir a interferência da pele, órgão que 
regula a temperatura interna do corpo, e porque o calor 
específico médio do corpo humano é muito menor que o do 
mercúrio e do vidro. 

E o equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto 
entre dois corpos e porque é preciso reduzir a interferência 
da pele, órgão que regula a temperatura interna do corpo. 

 
QUESTÃO 73.  

A umidade relativa do ar pode ser avaliada através de medidas 
simultâneas da temperatura ambiente, obtidas usando dois 
termômetros diferentes. O primeiro termômetro é exposto 
diretamente ao ambiente, mas o segundo tem seu bulbo (onde 
fica armazenado o mercúrio) envolvido em algodão umedecido 
em água (veja a figura). 
Nesse caso, podemos afirmar que: 
 
A Os dois termômetros indicarão sempre a mesma 

temperatura. 
B O termômetro de bulbo seco indicará sempre uma 

temperatura mais baixa que o de bulbo úmido. 
C O termômetro de bulbo úmido indicará uma temperatura 

mais alta que o de bulbo seco quando a umidade relativa 
do ar for alta. 

D O termômetro de bulbo úmido indicará uma temperatura 
mais baixa que o de bulbo seco quando a umidade relativa 
do ar for baixa. 

 

 

 

QUESTÃO 74.  

Hidrocarbonetos são moléculas que contêm apenas carbono 

(C) e hidrogênio (H) em sua composição. São constituídos de 
um “esqueleto” de carbono no qual os átomos de hidrogênio se 
ligam 
O composto orgânico, de fórmula plana, possui: 
 

CH3 C C

CH3

CH3

CH2

CH3

CH3

H

  

 
 

A 5 carbonos primários, 3 carbonos secundários, 1 carbono 
terciário e 2 carbonos quaternários. 

B 3 carbonos primários, 3 carbonos secundários, 1 carbono 
terciário e 1 carbono quaternário. 

C 5 carbonos primários, 1 carbono secundário, 1 carbono 
terciário e 1 carbono quaternário. 

D 4 carbonos primários, 1 carbono secundário, 2 carbonos 
terciários e 1 carbono quaternário. 

E 4 carbonos primários, 2 carbonos secundários, 1 carbono 
terciário e 1 carbono quaternário 

 
QUESTÃO 75.  

A dipirona sódica é um medicamento analgésico, antitérmico e 

antipirético muito utilizado no tratamento de dores e febre, 
normalmente provocadas por gripes e resfriados, 
A estrutura apresentada a seguir corresponde à dipirona 
sódica, um analgésico e antitérmico amplamente prescrito por 
médicos. 
 

 
 
O número de átomos de carbono representados nessa 
estrutura é 
 
A 9. 
B 10. 
C 11. 
D 12. 
E 13. 
 

QUESTÃO 76.  

Considerando que a taxa de glicose (C6H12O6) no sangue de 

um indivíduo é de 90 mg em 100 mL de sangue e que o volume 
sanguíneo desse indivíduo é 4 litros, o número de moléculas de 
glicose existente nos 4 litros de sangue é, aproximadamente, 
igual a: Dados: H = 1; C = 12; O = 16; constante de Avogadro = 
6 .1023  
 

A 6,0.10
23

  

B 2,0.10
21

  

C 2,0.10
23

  

D 1,2.10
22

  

E 1,2.10
24 

 
QUESTÃO 77. 

 

A quantidade de creatinina (produto final do metabolismo da 
creatina) na urina pode ser usada como uma medida da massa 
muscular de indivíduos. A análise de creatinina na urina 
acumulada de 24 horas de um indivíduo de 80 kg mostrou a 
presença de 0,84 gramas de N(nitrogênio). Qual o coeficiente 
de creatinina (miligramas excretados em 24 horas por kg de 
peso corporal) desse indivíduo?  
 

Dados: Fórmula molecular da creatinina = C4H7ON3 Massas 
molares em g/mol: creatinina = 113 e N = 14.  
 

A 28  
B 35  
C 56  
D 70  
E 84 
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QUESTÃO 78.  

O bronze é uma das ligas metálicas mais antigas da 
humanidade, segundo a história, a fabricação do bronze iniciou-
se a mais de 3000 anos, e ficou conhecida como Idade do 
Bronze. Quando os ferreiros perceberam que a utilização do 
cobre tornou-se inviável em virtude da procura, estes por sua 
vez misturaram acidentalmente o estanho com o cobre na 
tentativa de aumentar o volume de material, e a mistura deu 
certo. Essa liga entre o cobre e o estanho produziu um metal 
que apresentava flexibilidade, e era mais macio podendo seus 
restos serem fundidos novamente e reaproveitados na 
produção de peças, que ao contrário do ferro e do cobre que 
uma vez fundidos apresentavam-se duros e mais difíceis de 
manusear. 

Disponível em www.infoescola.com. Acesso em: 05 set.2017 

 
Desta forma, é possível inferir sobre os metais acima que o 
 
A cobre é mais maleável que o bronze. 
B ferro e o cobre apresentam maior ductibilidade. 
C bronze é mais maleável que o cobre e ferro. 
D ferro é o principal metal na liga metálica do bronze. 
E bronze é mais corrosivo em relação ao ferro. 

 
QUESTÃO 79.  

No Brasil, existem inúmeras indústrias que têm necessidades 
diferentes de utilizar inúmeros tipos de cabos de cobre ou fios 
especiais a fim de satisfazer a todos os seus requisitos de 
operação. O metal cobre é comumente utilizado na fabricação 
de fios e cabos de cobre. O metal em questão passa por 
inúmeras etapas desde a mineração até se convertido em fios 
ou cabos. Ele é amplamente usado nas redes elétricas, assim 
como em componentes eletrônicos. 

Disponível em: www.webartigos.com. Acesso em: 29 ago. 2017 

 
Desta forma, a propriedade química que justifica a vasta 
utilização do cobre é a: 
 

 
A maleabilidade. 
B ductibilidade. 
C corrosão. 
D ponto de fusão. 
E densidade. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


