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PORTUGUÊS 
 

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.  o    de   o     o  15 jan. 2003. 

 
1. No Editorial  o autor defende a tese de que ―as pol ticas 

sociais que procuram evitar a entrada dos jovens 
compensat ria que aquela oferecida pelos programas do 
governo‖. Para comprovar sua tese  o autor apresenta 
a) institui  es que divulgam o crescimento de jovens no 

crime organizado. 
b) sugest es que ajudam a reduzir a atra  o exercida 

pelo crime organizado. 
c) pol ticas sociais que impedem o aliciamento de 

crian as no crime organizado. 
d) pesquisadores que se preocupam com os jovens 

envolvidos no crime organizado. 
e) n meros que comparam os valores pagos entre os 

programas de governo e o crime organizado. 
 

2. 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. 

 
3.  

 
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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4.  

 
 
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. 

 
5. 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. 

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 6 

É muito raro que um novo modo de comunicação ou de 
expressão suplante completamente os anteriores. Fala-se 
menos desde que a escrita foi inventada? Claro que não. 
Contudo, a função da palavra viva mudou, uma parte de 
suas missões nas culturas puramente orais tendo sido 
preenchida pela escrita: transmissão dos conhecimentos e 
das narrativas, estabelecimento de contratos, realização 
dos principais atos rituais ou sociais etc.  

Novos estilos de conhecimento (o conhecimento 
―te rico‖  por exemplo) e novos gêneros (o c digo de leis  o 
romance etc.) surgiram. A escrita não fez com que a 
palavra desaparecesse, ela complexificou e reorganizou o 
sistema da comunicação e da memória social.  

A fotografia substituiu a pintura? Não, ainda há pintores 
ativos.  

As pessoas continuam, mais do que nunca, a visitar 
museus, exposições e galerias, compram as obras dos 
artistas para pendurá-las em casa. Em contrapartida, é 
verdade que os pintores, os desenhistas, os gravadores, os 
escultores não são mais – como foram até o século XIX – 
os únicos produtores de imagens.  

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999 (fragmento).  

 
6. A substituição pura e simples do antigo pelo novo ou do 

natural pelo técnico tem sido motivo de preocupação de 
muita gente. O texto encaminha uma discussão em torno 
desse temor ao  
a) considerar as relações entre o conhecimento teórico e 

o conhecimento empírico e acrescenta que novos 
gêneros textuais surgiram com o progresso.  

b) observar que a língua escrita não é uma transcrição fiel 
da língua oral e explica que as palavras antigas devem 
ser utilizadas para preservar a tradição.  

c) perguntar sobre a razão das pessoas visitarem 
museus, exposições etc., e reafirma que os fotógrafos 
são os únicos responsáveis pela produção de obras de 
arte.  

d) reconhecer que as pessoas temem que o avanço dos 
meios de comunicação, inclusive on-line, substitua o 
homem e leve alguns profissionais ao esquecimento.  

e) revelar o receio das pessoas em experimentar novos 
meios de comunicação, com medo de sentirem 
retrograda. 

 
TEXTO PARA A QUESTÃO 7 

Diferentemente do texto escrito, que em geral compele 
os leitores a lerem numa onda linear  da esquerda para a 
direita e de cima para baixo, na página impressa hipertextos 
encorajam os leitores a moverem-se de um bloco de texto a 
outro, rapidamente e não sequencialmente. 

Considerando que o hipertexto oferece uma 
multiplicidade de caminhos a seguir, podendo ainda o leitor 
incorporar seus caminhos e suas decisões como novos 
caminhos, inserindo informações novas, o leitor-navegador 
passa a ter um papel mais ativo e uma oportunidade 
diferente da de um leitor de texto impresso. Dificilmente 
dois leitores de hipertextos farão os mesmos caminhos e 
tomarão as mesmas decisões.  

MARCUSCHI, L. A. Cognição, linguagem e práticas interacionais. Rio: 
Lucerna, 2007.  

 
7. No que diz respeito à relação entre o hipertexto e o 

conhecimento por ele produzido, o texto apresentado deixa 
claro que o hipertexto muda a noção tradicional de autoria, 
porque  
a) é o leitor que constrói a versão final do texto.  
b) o autor detém o controle absoluto do que escreve.  
c) aclara os limites entre o leitor e o autor. 
d) propicia um evento textual-interativo em que apenas o 

autor é ativo.  
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e) só o autor conhece o que eletronicamente se dispõe 

para o leitor. 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 8 

―Imagine-se dirigindo seu carro, tranquilamente, pela 
Avenida Nazaré num feriado, trânsito tranquilo, apreciando 
o romântico túnel formado pelas mangueiras, sem nenhuma 
preocupação aparente e, de repente, você começa a passar 
mal: fica gelado; sente seu peito apertar; taquicardia; falta 
de ar; tonturas; moleza nas pernas; formigamento nas 
extremidades... uma sensação de que algo trágico está 
para acontecer. Você não consegue controlar a ansiedade, 
tem medo de perder o controle, de desmaiar e a sensação 
é a de que você vai enlouquecer, enfartar ou morrer. Se 
tudo isso acontecer mais de uma vez, num intervalo de um 
mês, provavelmente você está tendo uma crise de 
S ndrome do Pânico‖.  

O LIBERAL 

 

8. Sobre o emprego de palavras e expressões no texto, é 
correto afirmar: 
a) A palavra ―romântico‖ está empregada em sentido 

conotativo. 
b) Com o emprego do item lexical ―tranquilamente‖  fica 

clara a noção de intensidade. 
c) O vocábulo ―provavelmente‖ no final do texto serve 

para evidenciar uma ideia de dúvida. 
d) A express o ―de repente‖ está grafada incorretamente. 
e) Por meio dos vocábulos ―taquicardia‖‖ e ―tonturas‖  o 

autor resume o tema central do texto. 
 

9. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto abaixo: 
 
Não havia _____________ para ele terminar tudo com a 
moça. Ela não fazia nada que o desagradasse 
_____________ o amava incondicionalmente. E ele, de 
fato, não tinha razões _____________ deixá-la. 
 
a) Porque, porquê, por que. 
b) Porquê, por que, porque. 
c) Por que, porque, por quê. 
d) Porque, por que, porque. 
e) Porquê, porque, por que. 
 

10. Em: O Prefeito ratificou o Decreto e O Prefeito retificou o 
Decreto, as palavras sublinhadas podem ser substituídas, 
sem que haja perda de sentido, por, respectivamente: 
a) modificou / publicou 
b) escolheu / saudou 
c) anunciou / arquivou 
d) apresentou / incorporou 
e) confirmou / corrigiu 
 

11. Indique a letra na qual as palavras completam, 
corretamente, os espaços das frases abaixo. 
 
- Quem possui deficiência auditiva não consegue ______ os 
sons com nitidez. 
- Hoje são muitos os governos que passaram a combater o 
______ de entorpecentes com rigor. 
- O diretor do presídio ______ pesado castigo aos 
prisioneiros revoltosos.  
 
a) discriminar - tráfico - infligiu  
b) discriminar - tráfico - infringiu  
c) descriminar - tráfego - infringiu  
d) descriminar - tráfego - infligiu  
e) descriminar - tráfico - infringiu 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 12 e 13 

―Navegar é preciso  viver n o é preciso" 
. Esta frase de antigos navegadores 
portugueses, retomada por Fernando 
Pessoa, por Caetano Veloso e sabe-se lá 
por quantos mais citadores ou reinventores, 
ganha sua última versão no âmbito da 
Informática, em que o termo NAVEGAR 

adquire outro e preciso sentido. 
Na nova acepção, em tempos de Internet, o lema 

parece mais afirmativo do que nunca. Os olhos que hoje 
vagueiam pela tela iluminada do monitor já não precisam 
nem de velas, nem de versos, nem de fados: da vida só 
querem o cantinho de um quarto, de onde fazem o mundo 
flutuar em mares de virtualidades nunca dantes navegados. 

 
12. Considere as seguintes afirmações: 

I. A significação das palavras constitui um processo 
dinâmico e supõe o reconhecimento histórico de seu 
emprego. 

II. As expressões "velas", "fados", e "nunca dantes 

navegados" ligam-se ao contexto primitivo do velho 
lema. 

III. Desligando-se de suas raízes históricas, as palavras 
apresentam-se esvaziadas de qualquer sentido. 

 
Conforme se pode deduzir do texto, está correto o que se 
afirma 
a) apenas em I e II. 
b) apenas em I e III. 
c) apenas em II e III. 
d) apenas em I. 
e) em I, II e III. 
 

13. Indique a afirmação correta em relação ao texto. 
a) O efeito sonoro explorado na seqüência de "vagueiam", 

"velas", "versos", "vida", "virtualidades" é conhecido 
como RIMA. 

b) A construção "Os olhos (...) já não precisam" é 
exemplo de METONÍMIA. 

c) O termo "vagueiam" está empregado no sentido de 
"norteiam" e é exemplo de PROSOPOPEIA. 

d) Na frase "Navegar é preciso, viver não é preciso" há 
um PLEONASMO. 

e) A construção "nem de velas, nem de versos, nem de 
fados" apóia-se em ANTÍTESES. 

 
14. Para responder à questão, leia os versos: 

―E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento.‖ 

 

―Mudaram as esta  es 
Nada mudou‖ 

 
É notória a oposição de ideias nos versos, o que significa 
que neles se encontra como principal figura de linguagem a 
a) metáfora. 
b) antítese. 
c) sinestesia. 
d) metonímia. 
e) pleonasmo 
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TEXTO PARA A QUESTÃO 15 

Fora da ordem 
Em 1588, o engenheiro militar italiano Agostinho 

Romelli publicou Le Diverse et Artifíciose Machine, no qual 
descrevia uma máquina de ler livros. Montada para girar 
verticalmente, como uma roda de hamster, a invenção 
permitia que o leitor fosse de um texto ao outro sem se 
levantar de sua cadeira. 

Hoje podemos alternar entre documentos com muito 
mais facilidade — um clique no mouse é suficiente para 

acessarmos imagens, textos, vídeos e sons 
instantaneamente. Para isso, usamos o computador, e 

principalmente a internet — tecnologias que não estavam 
disponíveis no Renascimento, época em que Romelli viveu. 

BERCITTO, D.Revista Língua Portuguesa. Ano II. No 14. 

 
15. O inventor italiano antecipou, no século XVI, um dos 

princípios definidores do hipertexto: a quebra de linearidade 
na leitura e a possibilidade de acesso ao texto conforme o 
interesse do leitor. Além de ser característica essencial da 
internet, do ponto de vista da produção do texto, a 
hipertextualidade se manifesta também em textos 
impressos, como 
a) dicionários, pois a forma do texto dá liberdade de 

acesso à informação. 
b) documentários, pois o autor faz uma seleção dos fatos 

e das imagens. 
c) relatos pessoais, pois o narrador apresenta sua 

percepção dos fatos. 
d) editoriais, pois o editorialista faz uma abordagem 

detalhada dos fatos. 
e) romances românticos, pois os eventos ocorrem em 

diversos cenários. 
 

MATEMÁTICA 
 

16. Uma pessoa está a 
80 3 m

 de um prédio e vê o topo do 
prédio sob um ângulo de 30º como mostra a figura abaixo.  

 
Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6m de distância 
do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio em 
metros é: 
a) 80,2 
b) 81,6 
c) 82,0 
d) 82,5 
e) 83,2 
 

17. O croqui abaixo mostra um mapa que fornece as indicações 
para se chegar à chácara nele indicada. 

 

Eduarda, para chegar à chácara, após fazer o retorno, deve 
a) virar à direita, virar à esquerda, entrar na rua 3. 
b) virar à direita, virar à esquerda, entrar na rua 4. 
c) virar à esquerda, virar à direita, entrar na rua 3. 
d) virar a esquerda, virar a esquerda, entrar na rua 4. 
e) virar a esquerda, virar direita, entrar na rua 4 
 

18. Para passar um recado para várias escolas, com maior 
rapidez, foi montada uma rede da seguinte forma: 
 
1º grupo – 1 diretor avisa 6 escolas. 
2º grupo – cada uma dessas 6 escolas avisa outras 6 
escolas e assim sucessivamente. 
 
As escolas que receberão o recado no 4º grupo são: 
a) 216 
b) 6 
c) 48 
d) 1296 
e) 36 
 

19. Numa cidade no sul do Canadá, o termômetro marca, no 
meio da tarde ,  uma  temperatura de  9º C e , na 
madrugada , uma temperatura – 10º C. Qual a variação  de  
temperatura verificada nesse período ? 
a) 15 º C 
b) 18 º C 
c) 20 º C 
d) 21 º C 
e) 19º C 

20. 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 
 

21. O teodolito é um instrumento óptico de medida muito 
utilizado na topografia e, conforme o telescópio, o mesmo 
instrumento permite a medição de distância, elevação e 
direção, reduzindo significativamente o tempo usado para 
um levantamento topográfico com uma boa precisão. Por 
exemplo, para determinar a altura de uma torre, um 
topógrafo coloca o teodolito a 150m da base e obtém um 
ângulo de 30º, conforme mostra a figura abaixo. 
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Sabendo-se que a luneta do teodolito está a 1,75 m do solo, 
qual é aproximadamente a altura da torre? (Dados: sen 30º 
= 0,5; cos 30º = 0,87 e tg 30º = 0,58). 
 
a) 76,75 m 
b) 85,25 m 
c) 88,75 m 
d) 128,75 m 
e) 132,25 m 
 

22. ―Axiomas s o verdades inquestionáveis universalmente 
válidas, muitas vezes utilizadas como princípios na 
construção de uma teoria ou como base para uma 
argumenta  o‖. 
 
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. 

 
23. Ao chegar na aula um aluno do primeiro ano do ensino 

médio se depara com a seguinte questão no quadro branco. 
“Q    o trip o do q  dr p o do dobro do comp emento 
da metade da terça parte do dobro do suplemento do 
q  dr p o d  met de do rep emento de 300°”. 

 
Portanto se o aluno decidiu fazer a questão e acertou ele 
marcou qual alternativa? 
a) 2000° 
b) 1956° 
c) 1880° 
d) 1777° 
e) 1680° 
 

24. O quadro abaixo faz parte da decoração da sala de um 
professor de matemática.  

 
 
Analisando os desenhos em destaque no quadro do 
Professor, pode-se inferir nesta situação que. 
a) São figuras bidimensionais. 
b) São figuras Tridimensionais. 
c) São figuras Unidimensionais. 
d) São figuras quadriláteras. 
e) São figuras que apresentam perímetro. 
 

25. Na decoração de um aniversário uma empresa utiliza uma 
espécie de flechas para enfeite de parede. Essas flechas 
possuem uma certa angulação que estão em função da 
variável x,  para que fiquem padronizadas de acordo com o 
tema da festa. Observe o enfeite em flechas abaixo. 

 
Desta forma aplicando suas habilidades, qual o valor da 
variável? 
a) Primo menor que 12. 
b) Ímpar menor 12. 
c) Divisível por 5. 
d) Par não positivo. 
e) Par menor que 10. 
 

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 
 

27. Na Faculdade de Engenharia um aparelho é usado para 
calcular ângulos. Em um desses testes foi encontrado o 
ângulo replementar de 260°. Analisando suas habilidades, 
qual ângulo encontrado pelos estudantes de engenharia 
que encontraram tal valor? 
a) 200° 
b) 100° 
c) 50° 
d) 44° 
e) 22° 
 

28. 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 
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29. ‖ ...é uma medida expressa em graus que é atribuível à 

região ou conjunto de pontos situados entre duas 
semirretas de mesma origem...‖. O conceito formal de 
ângulo pode ser expresso da forma em destaque. A 
respeito do estudo dos ângulos, um ângulo de 75° é 
classificado como. 
a) Reto. 
b) Raso. 
c) Obtuso. 
d) Agudo. 
e) Complementar. 
 

30. Um Jato da Sophos Airline 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 
 

LITERATURA 
 

31. 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 cabe a 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 

 
TEXTO PARA A QUESTÃO 32 

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. 
 

32. 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 
 

33. 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, 
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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.)   

 
34.  

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 

 
Assinale a afirmativa correta sobre o texto. 
a) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico masculino 

manifesta a Deus seu sofrimento amoroso. 
b) Nessa cantiga de amor, o eu lírico feminino dirige-se a 

Deus para lamentar a morte do ser amado. 
c) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico masculino 

manifesta às ondas do mar sua angústia pela perda do 
amigo em trágico naufrágio. 

d) Nessa cantiga de amor, o eu lírico masculino dirige-se 
às ondas do mar para expressar sua solidão. 

e) Nessa cantiga de amigo, o eu lírico feminino dirige-se 
às ondas do mar para expressar sua ansiedade com 
relação à volta do amado. 

 
35. Assinale a alternativa incorreta sobre o Pré-Modernismo: 

a) Não se caracterizou como uma escola literária com 
princípios estéticos bem delimitados, mas como um 
período de prefiguração das inovações temáticas e 
linguísticas do Modernismo. 

b) Algumas correntes de vanguarda do início do século 
XX, como o Futurismo e o Cubismo, exerceram grande 
influência sobre nossos escritores pré-modernistas, 
sobretudo na poesia. 

c) Tanto Lima Barreto quanto Monteiro Lobato são nomes 
significativos da literatura pré-modernista produzida 
nos primeiros anos do século XX, pois problematizam a 
realidade cultural e social do Brasil, tais como o 
nacionalismo e o determinismo relacionado à teraa, 
respectivamente. 

d) Euclides da Cunha, com a obra "Os Sertões", 
ultrapassa o relato meramente documental da batalha 

de Canudos para fixar-se em problemas humanos e 
revelar a face trágica da nação brasileira pautada pelo 
ideário da corrente filosófica de Taine, o determinismo 
sociobiológico. 

e) Nos romances de Lima Barreto observa-se, além da 
crítica social, a crítica ao academicismo e à linguagem 
empolada e vazia dos parnasianos, traço que revela a 
postura moderna do escritor. 

 
TEXTO PARA A QUESTÃO 36 

―Iria morrer  quem sabe naquela noite mesmo? E que 
tinha ele feito de sua vida? nada. Levara toda ela atrás da 
miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito 
bem, no intuito de contribuir para a sua felicidade e 
prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua 
virilidade também; e, agora que estava na velhice, como ela 
o recompensava, como ela o premiava, como ela o 
condenava? matando-o. E o que não deixara de ver, de 
gozar, de fruir, na sua vida? Tudo. Não brincara, não 
pandegara, não amara – todo esse lado da existência que 
parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não 
vira, ele não provara, ele não experimentara. 

Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia e 
por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe 
importavam os rios? Eram grandes? Pois se fossem... Em 
que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos 
heróis do Brasil? Em nada... O importante é que ele tivesse 
sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas causas de tupi, 
do folclore, das suas tentativas agrícolas... Restava disto 
tudo em sua alma uma sofistica  o? Nenhuma! Nenhuma!‖. 

(Lima Barreto) 

 
36. As obras do autor desse trecho integram o período literário 

chamado Pré-Modernismo. Tal designação para este 
período se justifica, porque ele: 
a) desenvolve temas do nacionalismo e se liga às 

vanguardas europeias. 
b) engloba toda a produção literária que se fez antes do 

Modernismo. 
c) antecipa temática e formalmente as manifestações 

modernistas. 
d) se preocupa com o estudo das raças e das culturas 

formadoras do nordestino brasileiro. 
e) prepara pela irreverência de sua linguagem as 

conquistas estilísticas do Modernismo. 
 

HISTÓRIA 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 37 

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 aten  o 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 rela  o 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. 

 
37. 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 
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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.  

 
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)  

 
38. 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. 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 39 

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). 

 
39. 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. 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 40 

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. 

 
40. 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. 

 
TEXTO PARA A QUESTÃO 41 

―O processo de independência do Brasil é comumente  
datado a partir de 1808, com a chegada da família real 
portuguesa ao Brasil.‖ 

Hamilton de Mattos Monteiro 

 
41. Com relação à afirmativa acima, é correto afirmar que os 

motivos que levaram os historiadores a considerarem 1808 
como a data do início do processo de independência foram: 
a) A substituição, a partir de 1808, dos institutos de 

caráter colonial, como os monopólios e as restrições 
industriais e comerciais. 
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b) Os grupos republicanos que lideraram, após a chegada 

da família real, revoltas contra o despotismo 
monárquico. 

c) A elevação da Colônia à condição de Reino Unido, em 
1808, pelo rei de Portugal. 

d) As tentativas de abolição da escravidão, um 1808, que 
geraram descontentamentos entre os senhores de 
escravos, criando condições favoráveis à Proclamação 
da Independência. 

e) Os novos padrões de civilidade e de etiqueta social 
trazidos pela família real, equipando as elites 
brasileiras às europeias. 

 
42. Analise estas duas representações do chamado Grito do 

Ipiranga, de 7 de setembro de 1822: 

 
Independência ou Morte, de Pedro Américo (1888). 

 

 
Proclamação da Independência, de François René-Moreaux (1844) 

 
A partir da análise dessas duas representações e 
considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é 
CORRETO afirmar que, em ambas, 
a) A disposição dos atores coletivos e individuais, bem 

como aspectos que compõem o cenário, é diferenciada 
e expressa uma visão particular sobre D. Pedro, na 
primeira como o protagonista central; na segunda, 
como líder de uma ação popular. 

b) As mesmas concepções históricas e estéticas 
fundamentam e explicam a participação dos mesmos 
grupos sociais e personagens históricos, o príncipe, 
militares, mulheres, camponeses e crianças. 

c) D. Pedro, embora seja o protagonista, se destaca de 
modo diferente; na primeira, ele recebe o apoio de 
diversos grupos sociais; na segunda, a participação 
das camadas populares é mais restrita. 

d) Os artistas conseguem causar o mesmo efeito; 
descrever a independência do Brasil como um ato 
solene, grandioso, sem participação popular e 
protagonizado por D. Pedro. 

e) O mesmo discurso esta presente nas duas obras ao 
demonstrarem a clara participação do povo no ato da 
Proclamação. 

 
 
 

GEOGRAFIA 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 43 

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. 

 
43. 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. 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 44 

―Os 45 anos que v o do lan amento 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) 

 
44. O per odo 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.    
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45. A Europa passou por grande número de reconfigurações 

territoriais, em virtude das disputas seculares entre os 
povos do continente. No mapa abaixo, elaborado em 2014, 
estão assinalados, para cada país europeu, o nome da 
última potência estrangeira a desocupar aquele espaço 
nacional e o ano em que isso ocorreu. 
 

 
 
A desocupação estrangeira na Europa Oriental, após a 
Segunda Guerra Mundial, está associada ao seguinte 
contexto geopolítico:  
a) fim da Guerra Fria  
b) fundação da União Europeia  
c) término da Crise dos Mísseis  
d) início da Coexistência Pacífica 
e) criação da OTAN 
 

46. 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.    

 

 
 

47. 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.     

 
48. Analise o texto a seguir. 

Há um modo de pensar a superação da crise a partir da 
teoria keynesiana, mediante o aumento dos gastos sociais, 
socializando os custos da reprodução social, numa linha 
oposta à neoliberal, de privatização de tais custos em 
termos de previdência, de educação. A socialização de tais 
custos me parece um bom caminho inicial. A outra peça da 
teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. Os 
chineses perderam 30 milhões de empregos entre 2008 e 
2009, por conta do colapso das indústrias de exportação. 
Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só três milhões 
de empregos, o que significa dizer que eles criaram 27 
milhões de empregos em cerca de nove meses. Isso foi 
resultado de uma opção pela construção de novos edifícios, 
novas cidades, novas estradas, represas, todo o 
desenvolvimento de infraestrutura, liberando uma vasta 
quantidade de dinheiro para os municípios, para que 
suportassem o desenvolvimento. Essa é uma clássica 
solução "sinokeynesiana" e me parece que uma coisa 
semelhante aconteceu no Brasil. por meio do Bolsa-Família 
e de programas de investimento estatal em infraestrutura. 

David Harvey, 2012. Revista do IPEA. Adaptado. 

 
O autor cita a teoria Keynesiana e sua linha oposta, o 
neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas duas 
posições teóricas, é coerente afirmar que o 
a) Keynesianismo é um conjunto de ideias, que propõe a 

intervenção estatal na vida económica, enquanto o 
neoliberalismo é um sistema econômico, que prega 
uma participação mínima do Estado na economia. 

b) ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o 
aumento da participação estatal nas politicas públicas, 
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enquanto a ideologia Keynesiana fomenta a liberdade e 
a competitividade de mercados. 

c) neoliberalismo estimula os valores da solidariedade 
social conduzida pelo Estado máximo, enquanto o 
Keynesianismo faz a defesa de um mercado forte em 
que a iniciativa privada deve intervir como promotora 
de privatizações. 

d) ideário do Keynesianismo defende um mercado 
autorregulador no qual o indivíduo tem mais 
importância que o Estado, enquanto o neoliberalismo 
argumenta que quanto maior for a participação do 
Estado na economia mais a sociedade pode se 
desenvolver, buscando o bem-estar social. 

e) o poder da publicidade na sociedade de consumo para 
satisfazer a população é um grande aIiado da politica 
Keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são 
favoráveis a soluções de mercado, opondo-se ao 
corporativismo empresarial. 

 

FILOSOFIA 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 49 

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. 

 
49. 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. 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 50 

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) 

 
50. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 51 

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). 

 
51. 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.   
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 52 

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. 

 
52. 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. 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 53 

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. 
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53. 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. 
 

54. 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 
 

SOCIOLOGIA 
 

55. Marque somente a opção correta abaixo. 

Uma série de mudanças políticas e econômicas ocorreu 
na Europa  a partir do fim da Idade Média. O quadro ―A 
liberdade guiando o povo‖ (1830)  de Eugène Delacroix  
alude a um dos mais importantes acontecimentos 
decorrente desse período na história europeia, a Revolução 
Francesa. 

 

 
 
Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o 
surgimento da Sociologia, é correto afirmar que 
a) o desenvolvimento da indústria se opunha à formação 

do processo de instalação da sociedade moderna.  
b) a credibilidade da vida social, nas cidades, passa a ser 

buscada na coerência dos textos sagrados e na 
adoração religiosa.  

c) a vida religiosa foi adquirindo cada vez mais 
importância, o que fez com que a história do cotidiano 
fosse concebida por um olhar sagrado.  

d) a arte renascentista, ao apresentar a forte ligação entre 
Deus e os homens, expressou as transformações 
sociais de forma contundente.  

e) o desenvolvimento tecnológico e a nova postura do 
homem ocidental decorrentes das transformações 
desse período histórico propiciaram o interesse pelo 
entendimento da vida social. 

 
56. Considere o texto. 

Hoje vivemos no começo do século XXI, em num mundo 
profundamente preocupante, porém repleto das mais 
extraordinárias promessas para o futuro. É um mundo 
inundado de mudanças, marcado por enormes conflitos, 
tensões e divisões sociais, como também pelo ataque 
destrutivo da tecnologia moderna, ao ambiente natural. 

Mesmo assim, temos possibilidades de controlar nosso 
destino e moldar nossas vidas para melhor, de um modo 

inimaginável para as gerações anteriores. Como esse 
mundo surgiu? Por que nossas condições de vida são tão 
diferentes daquelas de nossos pais e avós? Que direção as 
mudanças tomarão do futuro? Essas questões são a 
principal preocupação da Sociologia, um campo de estudo 
que consequentemente tem um papel fundamental na 
cultura intelectual moderna. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. Ed. Porto Alegre: Artimed, 2005. Página 
24 

 
A Sociologia procura responder aos questionamentos 
abordados no texto acima, pois 
a) tem por objetivo as atividades humanas ligadas à 

produção, circulação, distribuição e consumo de bens e 
serviços. Analisa a distribuição da renda num país, a 
política salarial e a produtividade de uma empresa. 

b) estuda e pesquisa as semelhanças e as diferenças 
culturais entre os vários agrupamentos humanos, 
assim como a origem e a evolução das culturas das 
organizações industriais.  

c) analisa a ação e o comportamento dos seres humanos, 
enquanto agentes sociais. Além de compreender os 
processos que interligam os indivíduos em associações 
e grupos, através de um método científico. 

d) ocupa-se da distribuição de poder na sociedade, assim 
como da formação e do desenvolvimento das diversas 
formas de governo. 

e) tem por objetivo, a compreensão do mundo e do 
homem em sua totalidade. Tanto quanto o seu ser, 
tanto quanto o seu dever ser, ou seja, se caracteriza 
por uma abordagem universalizante da realidade. 

 
57. Leia o texto a seguir que faz parte do artigo ―O menino 

selvagem e as invariantes do humano‖  publicado na revista 
virtual ―P@rtes‖  de autoria de José Carlos Rocha e Gilberto 
da Silva: 
Com base na analise do texto, é correto afirmar que: 
a) a dificuldade do menino em aprender estava 

diretamente ligada ao processo primário de 
desenvolvimento das instituições responsáveis pela 
socialização. 

b) a tentativa de se educar o menino foi mal sucedida pela 
ausência de técnicas desenvolvidas de aculturação dos 
indivíduos. 

c) o menino descrito no texto estava fora dos processos 
culturais e de socialização comuns a todos os 
indivíduos quando foi encontrado e capturado 

d) as tentativas de se educar o menino para uma vida 
social completa foram falhas por se tratarem de 
métodos científicos, sendo desconsiderados os 
métodos sociais. 

e) o menino recusou ser educado pelo médico por 
acreditar ser desnecessário para sua vida a educação 
nos padrões vigentes na França naquele período. 

 
58. ―A Sociologia é a Ciência dos problemas sociais que 

emergem com a chegada do século XVIII. Que tem um 
marco econômico e outro político e social". 

TELES, Mª Luiza. Sociologia para Jovens. Petropólis - RJ, Ed. Vozes: 2002. 

 
Sobre os aspectos que determinaram o surgimento da 
Sociologia é correto afirma que: 
a) O Renascimento Comercial e Urbano, assim como, a 

ascensão das monarquias absolutistas determinou o 
surgimento das Ciências Sociais. 

b) Com as Revoluções Científica, Francesa e Industrial a 
Europa passa por grandes transformações sociais, 
políticas e econômicos que determinam o surgimento 
da Sociologia. 
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c) É a partir da desagregação feudal e da consequente 

consolidação do trabalho servil que a sociologia passa 
ater seus fundamentos estabelecidos. 

d) A partir da consolidação do modo de produção feudal a 
Sociologia passa a ter todos os fundamentos 
necessários para se organizar sistematicamente como 
ciência. 

e) É somente com a Revolução Francesa que a 
sociedade europeia passa a ter a consolidação do 
poder nobiliárquico e o surgimento da sociologia. 

 
59. A Revolução Industrial ocorrida ao longo do século XVIII 

está vinculada à história da Inglaterra no seu nascedouro. 
Entretanto, à medida que o capitalismo foi se consolidando, 
a ideia de Revolução Industrial começou a ser associada a 
um conceito universal e ganhou vários sinônimos, dentre os 
quais: 
a) republicanização, que orientava os novos processos de 

organização da política, a intervenção no mercado e a 
Revolução Francesa; 

b) modernização, que indicava a manutenção da 
economia mercantilista, a centralização do Estado e o 
crescimento das camadas médias; 

c) industrialização, que significava a alteração nos 
processos de produção, a concretização da economia 
de mercado e a ascensão da burguesia; 

d) maquinização, que mostrava a crescente expansão do 
artesanato, da agricultura e da fisiocracia como 
modelos de crescimento; 

e) tecnificação, que definia o processo industrial como 
dependente das modificações na agricultura e também 
do agrarismo, sendo controlado politicamente pela 
nobreza urbana. 

 
60. Considerando-se as grandes mudanças que ocorreram na 

história da humanidade, aquelas que aconteceram no 
século XVIII — e que se estenderam no século XIX — só 
foram superadas pelas grandes transformações do final do 
século XX. As mudanças provocadas pela revolução 
científico-tecnológica, que denominamos Revolução 
Industrial, marcaram profundamente a organização social, 
alterando-a por completo, criando novas formas de 
organização e causando modificações culturais duradouras, 
que perduram até os dias atuais.  

DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 
2004. 

 
Sobre o surgimento da Sociologia e as mudanças ocorridas 
na modernidade, é correto afirmar: 
a) a intensificação da economia agrária em larga escala 

nas metrópoles gerou o êxodo para o campo. 
b) O aparecimento das fábricas e o seu desenvolvimento 

levou ao crescimento das cidades rurais.  
c) O aumento do trabalho humano nas fábricas ocasionou 

a diminuição da divisão do trabalho.  
d) A agricultura familiar desse período foi o objeto de 

estudo que fez surgir as ciências sociais.  
e) A antiga forma de ver o mundo não podia mais 

solucionar os novos problemas sociais. 
 

BIOLOGIA 
 

61. O sistema genital masculino é formado por órgãos que 
atuam na reprodução. É nesse sistema que os gametas 
masculinos, chamados de espermatozoides, são 
produzidos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela 
que indica o nome correto do local onde ocorre a 
espermiogênese. 
a) Escroto. 
b) Epidídimo. 

c) Testículo. 
d) Pênis. 
e) Próstata. 
 

62. A reorganização taxonômica dos seres vivos baseada em 
aspectos evolutivos e filogenéticos, proposta por Karl 
Woese em 1978, demonstrou a existência de três linhagens 
celulares conhecidas como ―Dom nios‖. Sobre este assunto, 
é correto afirmar que: 
a) Os Domínios são categorias taxonômicas acima de 

Reino. 
b) O Domínio Archea inclui bactérias que podem causar 

doenças ao homem. 
c) O Domínio Eukaria inclui fungos, algas azuis, protistas 

e vegetais. 
d) O Domínio Eubacteria inclui organismos encontrados 

em ambientes ácidos ou hipersalinos. 
e) A existência dos Domínios não alterou o sistema de 

classificação dos cinco Reinos proposta por Robert 
Wittaker em 1969. 

 
63. Considere os quatro táxons a seguir relacionados.   

1. 'Bufo dorbignyi'  
2. 'Lystrophis dorbignyi'  
3. 'Didelphis albiventris'  
4. 'Didelphis marsupialis' 
 
Em relação a eles, é correto afirmar que 
a) todos pertencem à mesma espécie. 
b) há, entre os quatro táxons, apenas duas espécies 

diferentes. 
c) os táxons 1 e 2 são de gêneros diferentes, mas da 

mesma espécie. 
d) os táxons 3 e 4 são de espécies diferentes, mas do 

mesmo gênero. 
e) os táxons 1 e 2 são da mesma subespécie. 
 

64. ―Medicina do futuro recruta v rus "bonzinhos" para vencer 
câncer e AIDS através de batalhas genéticas." Utilizando 
vírus inofensivos como vetores de genes, cientistas estão 
colocando, nas células dos pacientes, o material genético 
que os médicos desejam. 

(Folha de São Paulo-dez/92). 

 
Tal técnica é possível, pois, na célula hospedeira, o DNA do 
vírus: 
a) inibe a respiração celular. 
b) estimula a duplicação do DNA celular. 
c) comanda a produção de proteínas.      
d) induz uma mensagem deletéria. 
e) inativa as diferentes funções vitais. 
 

65. 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. 
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66. Segundo a teoria de Lynn Margulis, as mitocôndrias e os 

cloroplastos atuais teriam sido seres procariontes 
independentes que foram englobados pelas primeiras 
células eucarióticas que surgiram na face da Terra. Os 
estudos sobre as mitocôndrias e cloroplastos fornecem 
alguns argumentos a favor dessa teoria, porque estas 
organelas apresentam: 
a) nucléolos que participam diretamente dos processos de 

divisão celular.  
b) movimentos amebóides, como nos organismos 

unicelulares. 
c) moléculas de DNA que produzem enzimas 

responsáveis pela digestão e armazenamento. 
d) material genético próprio e ribossomos, e são capazes 

de produzir proteínas. 
e) microfilamentos responsáveis pelo armazenamento e 

transporte de macromoléculas. 
 

FÍSICA 
 

67. 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  

 
68. 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 

 
 

69. 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. 
 

70. 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) 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. 

 
71. 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. 
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72. Lord Kelvin (título de nobreza dado ao célebre físico William 

Thompson, 1824-1907) estabeleceu uma associação entre 
a energia de agitação das moléculas de um sistema e a sua 
temperatura. 
Deduziu que a uma temperatura de -273,15 C, também 
chamada de zero absoluto, a agitação térmica das 
moléculas deveria cessar. 
 
Considere um recipiente com gás, fechado e de variação de 
volume desprezível nas condições do problema e, por 
comodidade, que o zero absoluto corresponde a –273 C. 
 
É correto afirmar: 
a) O estado de agitação é o mesmo para as temperaturas 

de 100 C e 100 K. 
b) À temperatura de 0 C o estado de agitação das 

moléculas é o mesmo que a 273 K. 
c) As moléculas estão mais agitadas a –173oC do que a –

127 C. 
d) A -32 C as moléculas estão menos agitadas que a 241 

K. 
e) A 273 K as moléculas estão mais agitadas que a 100 

C. 
 

QUÍMICA 
 

73. Hidrocarbonetos são moléculas que contêm apenas 

carbono (C) e hidrogênio (H) em sua composição. São 
constitu dos 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 
 

74. 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. 

75. A preocupação com o bem-estar e a saúde é uma das 
características da sociedade moderna. Um dos recentes 
lançamentos que evidenciam essa preocupação no setor de 
alimentos é o leite com ômega-3. Essa substância não é 
produzida pelo nosso organismo, e estudos revelam que 
sua ingestão é importante para evitar problemas 
cardiovasculares. A estrutura química do ômega-3 pode ser 
assim representada: 

H3CCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7 C

O

OH  
 

Com relação à estrutura química do ômega-3, é correto 
afirmar que essa substância possui cadeia carbônica 
a) alifática, homogênea, saturada e ramificada. 
b) alicíclica, heterogênea, insaturada e ramificada. 
c) alifática, homogênea, insaturada e normal. 
d) homocíclica, heterogênea, saturada e normal. 
e) alicíclica, homogênea, saturada e normal. 
 

76. O conhecimento sobre estrutura atômica evoluiu à medida 
que determinados fatos experimentais eram observados, 
gerando a necessidade de proposição de modelos atômicos 
com características que os explicassem. 
 
Fatos Observados: 

I. Investigações sobre a natureza elétrica da matéria e 
descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos. 

II. Determinação das Leis Ponderais das Combinações 
Químicas. 

III. Análise dos espectros atômicos (emissão de luz com 
cores características para cada elemento). 

IV. Estudos sobre radioatividade e dispersão de partículas 
alfa. 

 

Características do Modelo Atômico: 

1. Átomos maciços, indivisíveis e indestrutíveis. 
2. Átomos com núcleo denso e positivo, rodeado pelos 

elétrons negativos. 
3. Átomos como uma esfera positiva onde estão 

distribuídas, uniformemente, as partículas negativas. 
4. Átomos com elétrons, movimentando-se ao redor do 

núcleo em trajetórias circulares - denominadas níveis - 
com valor determinado de energia. 

 
A associação correta entre o fato observado e o modelo 
atômico proposto, a partir deste subsídio, é:  
a) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4. 
b) I - 1; II - 2; III - 4; IV - 3. 
c) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2. 
d) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3. 
e) I - 1; II - 3; III - 4; IV - 2. 
 

77. Os fogos de artifício enchem o céu de alegria com as 
diversas colorações obtidas quando se adicionam sais, de 
diferentes metais, às misturas explosivas, em que a pólvora 
impulsiona cargas que contêm essas substâncias. Com 
base nesta informação, analise as afirmativas. 
I. A emissão de luz deve-se aos elétrons dos íons 

metálicos, que absorvem energia e saltam para níveis 
mais externos, e, ao retornarem, emitem radiações com 
cor característica de cada elemento químico. 

II. A emissão de luz, para cada elemento, deriva das 
propriedades radioativas destes átomos metálicos, em 
que ocorrem interações com os prótons em seus 
núcleos, transformando-se em novos átomos. 

III. Pode-se fazer uma analogia com o teste de chama, 
usado em laboratórios na identificação de certos 
átomos, onde um fio metálico é impregnado com a 
substância a ser analisada e colocado numa chama 
luminosa. 
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IV. É propriedade de certos cátions que seus elétrons 

devolvam certa energia absorvida, sob a forma de luz 
visível, cujo comprimento de onda corresponde a uma 
determinada cor. 

V. Esse fenômenos que ocorre com os fogos de artifício 
tem explicação com base no comportamento energético 
dos elétrons no átomo, proposta por Niels Böhr, em que, 
ao receber energia, os elétrons saltam para os níveis 
mais energéticos. 

 
Das afirmações acima: 
a) apenas uma está correta. 
b) duas estão corretas. 
c) três estão corretas. 
d) quatro estão corretas. 
e) todas estão corretas. 
 

78. Em 1808  John Dalton publicou um trabalho intitulado ―Um 
novo sistema de Qu mica filos fica‖. Nele  relatava sua 
ideia de que o átomo seria uma partícula que não poderia 
ser criada ou destruída. Além disso, este também seria 
indivisível. Contudo, o modelo de átomo idealizado por 
Dalton mostrou ser falho, o que abriu caminho para outros 
químicos aprofundarem suas pesquisas, como J. J. 
Thomson. 
 
Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta 
como Thomson conseguiu provar que o átomo, na verdade, 
é divisível.  
a) Utilizou um tubo de raios catódicos para verificar a 

presença de uma partícula universal da matéria: o 
elétron.  

b) Desenvolveu o seu modelo atômico a partir de 
experimentos envolvendo raios X.  

c) Baseou-se no espalhamento de partículas alfa em uma 
- na lâmina metálica.  

d) Utilizou raios canais para descobrir os prótons. 
 

INGLÊS 
 
TEXT 01: Sugary and salty foods to be banned in 
schools  
By Ben Russell  
Published: 29 September 2005  

 
Reprocessed burgers, sausages, sweets and chocolate 

are to be banned from schools under plans to crack down 
on junk food.   Ruth Kelly, the Education Secretary, said 
there would be a crackdown on high-fat, high-salt foods in 
school canteens. "I can also announce that from next 
September no school will be able to have vending machines 
selling crisps, chocolate and sugary fizzy drinks," she 
added. Mick Brookes, the general secretary of the National 
Association of Head Teachers, said children would bring 
junk food in packed lunches.  

"School leaders are heartily sick of having initiative after 
initiative forced upon them," he said. "We wholeheartedly 
support healthy schools programmes. But to expect schools 
to provide a quality meal for less than the price of the 
cheapest unhealthy burger does not stand up to serious 
scrutiny."  
Fonte:http://education.independent.co.uk/news/article 315807.ece (adaptado)  

 
Glossary: 
To ban: banir, proibir  
Crackdown: combate  
Sick: cansado, farto (metafórico)   
To support: apoiar  
Unhealthy: não-saudável, danoso à saúde.  

 

79. O que deveria ser proibido nas escolas? 
a) Somente as frituras como batatas fritas e 

hambúrgueres 
b) Hambúrgueres, salsichas, doces e chocolates. 
c) Os doces que facilitam a obesidade como chocolates, 

sorvetes. 
d) Refrigerantes e frituras. 
e) Alimentos industrializados. 
 

80. O que se espera das escolas em relação à alimentação? 
a) Alimentação com verduras e frutas 
b) Sanduiches naturais e sucos 
c) Alimentação a base de frutas e vitaminas 
d) Barras de cereais 
e) Alimentação saudável 
 

TEXT 02: Cow threat 

Cows are walking machines. They transform raw 
materials (grass, hay, water , and feed)  into finished 
products (milk, beef, leather, and so on). 

 
As any factory, cows produce waste. Solid waste is 

elminated through the rear end of these ―complex 
machines‖  and is used as fertlizer. 

The fermentation process  in their four stomachs 
produces gas. These walking machines two chimneys: one 
in the front of end, the other en the rear end. Gaseous 
emissions through the front end, chimney are called burps. 
Cows burp a lot. Every minute and a half. These burps 
release methane gas. Methane is dangerousto the planet 
because it contributes to the greenhouse effect. 

The word population is growing very fast. That means 
there are more people eating beef. Consequently, there is 
more cattle – more walking machines – producing more 
methane gas. 

This is problem, but very few people want to change 
their eating habits about you? 

Avaliable: http://www.englishteaching.com.br 

 
81. Por que o autor diz que as vacas são máquinas que 

andam? 
a) Porque elas transformam matéria prima (capim, feno, 

água e ração) em produto acabados (leite, carne, 
couro, e assim por diante). 

b) Porque elas não transformam matéria prima em 
produto acabados. 

c) Porque elas transformam matéria prima (capim, feno, 
aguá e ração) em produto inacabados. 

d) Porque elas transformam matéria prima (capim, feno, 
aguá e ração) em produto acabados (queijo, presunto, 
vidro, e assim por diante). 

e) Porque elas transformam matéria prima (carne, 
madeira, aguá e ração) em produto acabados (leite, 
carne, couro, e assim por diante). 

 
82. Qual é o problema do crescimento dos rebanhos de gado? 

a) rebanhos menores produzem maior quantidade de gás 
metano. 

b) rebanhos maiores produzem menor quantidade de gás 
metano. 
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c) rebanhos maiores produzem maior quantidade de gás 

metano. 
d) rebanhos maiores produzem maior quantidade de gás 

hidrogenio. 
e) rebanhos maiores produzem maior quantidade de 

oxigênio. 
 

83. O que acontece quando uma vaca arrota? 
a) Ela libera mais leite. 
b) Ela libera come mais capim. 
c) Ela libera mais oxigênio. 
d) Ela libera mais gás metano. 
e) Ela não libera nada. 
 

DRINKING PROBLEM 

For years, athletes have been told to gulp lots of water 
to avoid dehydration. But a new study in The New England 
Journal of Medicine shows that some long-distance runners 
are overdoing it. Researchers found that 13 percent of 488 
competitors at the 2002 Boston Marathon drank so much 
fluid they developed hyponatremia, a life-threatening 
condition in which the blood salt levels plummet. But with 
warmer weather on the horizon, weekend warriors still need 
to worry about dehydration, which can lead to heat 
exhaustion and heat-stroke. According to the American 
Council on Exercise (acefitness.org), drinking plain H2O is 
usually preferable to sports drinks. For moderate exercise of 
60 minutes or less, drink about eight ounces of water 20 to 
30 minutes prior to working out; four to eight ounces every 
10 to 15 minutes during exercise and eight ounces or more 
within 30 minutes of finishing. 

 
84. Os pronomes it e they, em destaque no texto, referem-se 

respectivamente a: 
a) beber muita água e 488 competidores. 
b) desidratação e pesquisadores. 
c) beber muita água e 13 por cento dos 488 

competidores. 
d) desidratação e 13 por cento dos 488 competidores. 
e) beber muita água e pesquisadores. 
 

ESPANHOL 
 

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 s bditos. Una especie de ―tu 
felicidad es la m a‖.  

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 

 
79. 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.  

 
80. 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. 
 

81. De acordo com este artigo, em qual mês este artigo foi 
lançado.  
a) Agosto. 
b) Outubro. 
c) Setembro. 
d) Novembro. 
e) Dezembro.  
 

82. 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.  
 

83. 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 s mbolo de salud y buena suerte.‖/ ―y los primeros 
astr logos  que calculaban la fecha‖. 

d) ―Así, el presagio de un buen año para el rey estaba 
directamente vinculado con un buen año para los 
s bditos.‖ 

e) ―Una especie de ―tu felicidad es la m a‖. 
 

84. 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 m a‖. 


