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ESPANHOL 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05 

 

La Bella y la Bestia: una crítica. 

 
 
Después del gigante éxito de la animación de 1991, La 

Bella y La Bestia llega a las pantallas en su más nueva 

versión: una live action producida por los estudios Disney. 

La película cuenta con efectos visuales inéditos en la 

historia de la computación gráfica y también  con la unión 

de maquillaje y animación para la composición de la Bestia. 

Sin dudas, es una producción sin precedentes. A pesar de 

la historia original (el cuento La Belle et la Bête, de Madame 

LePrince, una escritora francesa del siglo XVII) ya haber 

sido adaptada por inúmeros directores, la versión de Disney 

sorprende por incorporar aspectos actuales y relevantes a 

la construcción social actual. El feminismo se presenta en el 

personaje de Belle (Emma Watson), la representatividad 

racial se nota en la gran cantidad de actores negros y, 

también, se da destaque a LeFou (Josh Gad), el primer 

personaje homosexual de las películas Disney.  

La película es una notable producción, llena de encantarías 

y pura nostalgia. ¡Los fans agradecen! 

 
1. Após a leitura do texto, é correto afirmar que 

a) a crítica foi positiva e engrandeceu a produção 
cinematográfica. 

b) a crítica foi negativa e desmereceu a produção 
cinematográfica.  

c) não houve qualquer crítica à produção. 
d) a versão animada de 1991 é melhor que a live action 

de 2017. 
e) a produção cinematográfica foi grandemente 

rechaçada pelo público. 
 
2. Sobrea versão em live action de 2017, pode-se dizer que 

a) é uma produção completamente inédita. 
b) é a segunda versão adaptada da obra literária original. 
c) é mais uma das inúmeras versões adaptadas da obra 

literária original. 
d) é uma adaptação fiel da obra literária original. 
e) é uma produção independente que em nada se 

assemelha à obra literária original. 
 
3. A obra cinematográfica se caracteriza, entre outros temas, 

pelos aspectos sociais atuais como 

a) a diversidade de opiniões sobre questões sociais. 
b) os movimentos estudantis. 
c) as questões políticas atuais do cenário mundial. 
d) a crise econômica mundial. 
e) o feminismo, a representatividade racial e a 

homoafetividade. 
 
4. No trecho “La película es una notable producción, llena de 

encantarías y pura nostalgia”  é possível substituir o termo 
em destaque, sem perda de sentido, pelo sinônimo 

a) feitiçaria. 
b) magia. 
c) bruxaria. 
d) religiosidade. 
e) sortilégio. 
 

5. Assinale a opção que apresenta somente verbos conjugados 
no presente e estão presentes no texto. 

a) presenta, nota, sorprende. 
b) producida, adaptada, escrita. 
c) es, sido, destaque. 
d) haber, producir, estar. 
e) da, incorporar, llega. 
 

6. De acordo com as regras do presente do indicativo, os verbos 
amar, comer, e vivir, na primeira pessoa do singular, se 

conjugam 
a) amo, comes, viven. 
b) amo, como, vivo. 
c) amas, comas, vivís. 
d) amo, come, vive. 
e) ames, comen, vives. 
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A wave of anger is sweeping the cities of the world. 

 
The protests have many different origins. In Brazil people 

rose up against bus fares, in Turkey against a building 

project. Indonesians have rejected higher fuel prices. In the 

euro zone they march against austerity, and the Arab spring 

has become a perma-protest against pretty much 

everything. 

Yet just as in 1848, 1968 and 1989, when people also found 

a collective voice, the demonstrators have much in 

common. In one country after another, protesters have risen 

up with bewildering speed. They tend to be ordinary, middle-

class people, not lobbies with lists of demands. Their mix of 

revelry and rage condemns the corruption, inefficiency and 

arrogance of the folk in charge. 

Nobody can know how 2013 will change the world – if at all. 

In 1989 the Soviet empire teetered and fell. But Marx‘s 

belief that 1848 was the first wave of a proletarian revolution 

was confounded by decades of flourishing capitalism and 

1968 did more to change sex than politics. Even now, 

though, the inchoate significance of 2013 is discernible. And 

for politicians who want to peddle the same old stuff, news 

is not good. 

 
The Economist, June 29, 2013. Adaptado. 

 

 
1. Ao analisar a imagem e ler o texto, podemos comparar os 

protestos de 2013 aos movimentos políticos passados e 
concluir que 

a) nem sempre esses movimentos expressão um ideal 
coletivo. 

b) as crenças de Marx se confirmaram, mesmo após 
1848. 

c) as revoltas de 1968 causaram uma enorme mudança 
política. 

d) ninguém sabe como os protestos de 2013 mudarão o 
mundo. 

e) mudanças de costumes foram as principais 
consequências de movimentos passados. 

 
 
Observe a imagem a seguir e responda 

 

 
 
 

 ―Things I hate‖: 
 

1.) Vandalism 
2.) Irony 
3.) Lists‖ 

 
2. A pessoa que escreveu esta pichação em um muro 

provoca uma ideia 
a) eufêmica. 
b) paradoxal. 
c) irônica. 
d) sinestésica. 
e) metafórica, 

 
3. Leia a tirinha e responda a respeito de suas personagens 

 

 
 

a) Ao ouvir uma saudação vindo de uma roda de bicicleta 
o tubarão se pergunta 

a) por que todas as rodas sempre falam com ele. 
b) por que ele não respondeu na hora que ouviu. 
c) onde está o resto da bicicleta. 
d) quem falou com ele. 
e) ou ele está ouvindo coisas ou uma roda de bicicleta 

falou com ele. 
 

4. Leia o texto ―The importance of cell phones‖ e associe a 
tirinha “The pain‖ para responder  

 
The importance of cell phones 

 

Cell phones is now a necessity for many people around the 

world. The ability to keep in touch with family, friends, 

people, and access emails are only a few the reasons for 

the increasing importance of cell phones. People sometimes 

do not talk to their friends face to face, only chatting, even if 

they are close. 

Adaptado de: Article Source: http://EzineArticles.com/7446 
 

 
 
 

http://ezinearticles.com/7446
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THE PAIN 

 
 
Ao lermos o texto podemos dizer que sua relação com a 
imagem é de 
a) Disparidade, pois o texto dá informações diferentes da 

tirinha. 
b) Complemento, tendo em vista que a tirinha exemplifica 

a importância do celular em outra linguagem. 
c) Igualdade, pois dizem exatamente a mesma coisa com 

as mesmas informações. 
d) Complemento, apesar de ambos estarem dizendo que 

o celular não é importante para a sociedade atual. 
e) Disparidade, logo falam sobre o mesmo assunto, 

porém de maneiras diferentes. 
 

Sobre a imagem e a letra da música a seguir responda à 
questão 

 
 
Mama said, "You're a pretty girl" 

What's in your head, it doesn't matter 

Brush your hair, fix your teeth 

What you wear is all that matters 

Just another stage 

Pageant the pain away 

This time, I'm gonna take the crown 

Without falling down, down,down 

Pretty hurts 

Shine the light on whatever's worse 

Perfection is a disease of a nation 

Pretty hurts 

Shine the light on whatever's worse 

Trying to fix something 

But you can't fix what you can't see 

It's the soul that needs a surgery 

[…] 

 
5. Pretty Hurts é uma canção da cantora norte-americana 

Beyoncé Knowles, onde a cantora  
a) critica a indústria da beleza e seus padrões. 
b) apoia o movimento da padronização da beleza. 
c) lança uma nova marca de cosméticos. 
d) relembra sua infância traumática com explorações 

sexuais. 
e) exalta a imagem das mulheres bonitas e denigre as 

mulheres que fogem do padrão de beleza. 
 

6. Ainda sobra música Pretty Hurts, em qual dos trechos 

abaixo é dito que a busca pela perfeição é uma doença? 
a) ―... you can‘t fix what you can‘t see‖ 
b) ―Shine the light on whatever‘s worse…‖ 
c) ―It‘s the soul that needs a surgery‖ 
d) ―Perfection is a disease of a nation…‖ 
e) ―Pretty hurts…‖ 

 

L. PORTUGUESA 
 

7.  

Samba de Uma Nota Só 

Tom Jobim 
 

Eis aqui este sambinha 
feito numa nota só. 

Outras notas vão entrar, 
mas a base é uma só. 

[...] 

 
Pode-se afirmar que o fragmento dessa letra de música é 
metalinguístico porque: 
a) transmite uma informação de matéria objetiva. 
b) o emissor explica o código usando o próprio código. 
c) o objetivo do eu lírico é transmitir suas emoções e 

anseios. 
d) convence o receptor de alguma coisa por meio de 

apelo. 
e) a mensagem é destacada nas formas das palavras 

(sonoridade, ritmo e etc.) 
 

8.  

Comissão do Senado aprova revisão da Lei da Anistia 

 
O Senado deu o primeiro passo para aprovar mudanças 

na  Lei de Anistia, aprovada em 1979, que livrou de 

julgamento os que praticaram crimes políticos no regime 
militar (1964-1985). A revisão foi aprovada pela Comissão 
de Direitos Humanos da Casa e, para entrar em vigor, ainda 
precisa passar por outras duas comissões e pela Câmara. 

O projeto aprovado exclui da anistia concedida pela lei 
os crimes cometidos por agentes públicos, militares ou 
civis, contra opositores do governo, no período por ela 
abrangido. A proposta também declara extinta, 
retroativamente, a prescritibilidade desses crimes, o que 
poderia impedir a punição de crimes da ditadura. 

Autor do projeto, o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-
AP) afirma ser impossível punir crimes cometidos por 
agentes do governo no período da ditadura militar sem que 
a Lei de Anistia seja modificada. "O caminho obrigatório é a 
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investigação, a responsabilização e a punição dos 
culpados", afirmou.[...] 

 
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/comissao-do-senado-

aprova-revisao-da-lei-da-anistia 8uu5hmrutavtnx5cu8qa4n1hq 

 
De acordo com o texto, a revisão da lei da Anistia foi 
proposta para que: 
a) agentes públicos, policiais e civis sejam punidos. 
b) os opositores do governo na ditadura sejam julgados 

corretamente. 
c) os crimes cometidos na ditadura sejam declarados 

prescritos. 
d) os militares sejam reconhecidos e recompensados 

pelas suas ações. 
e) agentes, públicos, policiais e civis voltem par o Brasil, 

de onde foram exilados. 
 

9.   

TRINTA ANOS DE UMA FRASE INFELIZ 
 

Ele não podia ter arrumado outra frase? Vá lá que haja 

perpetrado grande feito indo à Lua, embora tal 

empreendimento soe hoje exótico como uma viagem de 

Gulliver. Mas Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar 

na Lua, precisava ter dito: ―Este é um passo pequeno para 

um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade‖? 

Não podia ter se contentado com algo mais natural 

(―Quanta poeira‖, por exemplo), menos pedante (―Quem 

diria, conseguimos‖), mais útil como informação (―Andar 

aqui é fácil/difícil/gostoso/dói a perna‖) ou mais realista 

(―Estou preocupado com a volta‖)? 

Não podia. Convencionou-se que eventos solenes 

pedem frases solenes. Era preciso forjar para a ocasião 

uma frase ―histórica‖. Não histórica no sentido de que fica 

guardada para a posteridade - a posteridade guarda 

também frases debochadas, como ―Se eles não têm pão, 

comam brioches‖. Histórica, no caso, equivale à frase 

edificante. É a história em sua versão, velhusca e 

fraudulenta, de ―Mestra da Vida‖, a História rebaixada a 

ramo da educação moral e cívica. À luz desse 

entendimento do que é ―histórico‖, Armstrong escolheu sua 

frase. Armstrong teve tanto tempo para pensar, no longo 

período de preparativos, ou outros tiveram tempo de pensar 

por ele, no caso de a frase lhe ter sido oferecida de 

bandeja, junto com a roupa e os instrumentos para a 

missão, e foi sair-se com um exemplar do primeiro gênero. 

Se era para dizer algo bonito, por que não recitou 

Shakespeare? Se queria algo inteligente, por que não 

encomendou a Gore Vidal ou Woody Allen? 

 

(Roberto Pompeu de Toledo. Veja, 21/07/99) 

 
O tema central do texto é: 
a) a indignação pelos poucos dados enviados sobre a 

aventura da ida do homem à Lua. 
b) a narrativa da aventura do primeiro homem a pisar na 

Lua. 
c) a importância do acontecimento do homem ter chegado 

à Lua. 
d) a discordância com respeito à frase escolhida para um 

momento grandioso. 
e) o impacto da frase dita no momento em que o homem 

pisou na Lua. 
 

10.   

 
Acerca da dúvida na correta escrita das palavras acima, 
podemos afirmar que 
a) a grafia da palavra é ―jibóia‖ mesmo após a 

implantação do Novo acordo ortográfico. 
b) a partir de que entrou em vigor o Novo acordo 

ortográfico, a grafia correta é ―jiboia‖. 
c) as duas grafias estão corretas uma vez que o Novo 

acordo ortográfico ajuizou essa opção. 
d) devido a tantas discussões acerca da grafia da palavra, 

a mesma foi extinta do vocabulário português. 
e) ainda está em análise a correta escrita da palavra. 
 

11.  

Ah, quase ninguém vê 
Quanto mais o tempo passa 

Mais aumenta a graça em te viver, iêh 
 

Ah, e sai sem eu dizer 
Tem mais do que te mostro 

Não escondo quanto gosto de você, êh iêh êh 
 

O coração dispara 
Tropeça, quase para 

Me encaixo no teu cheiro 
E ali me deixo inteiro 

 
Eu amei te ver 
Eu amei te ver 
Eu amei te ver 
Eu amei te ver 
Eu amei te ver 
Eu amei te ver 

 
Amei te ver – Thiago Iorc 

 
Apesar de o texto ter características da função poética, 
como repetição de palavras, figuras de semântica 
(prosopopeia e hipérbole), a função da linguagem 
predominante é a 
a) fática, uma vez que o autor tenta um contato com o 

receptor, todavia emperra nas saudações. 
b) metalinguística, pois fica evidente que o autor usou o 

código como elemento principal. 
c) expressiva, visto que as atitudes do enunciador se 

sobrepõem ao que está sendo dito. 
d) referencial, porque o objetivo do emissor é informar os 

seus sentimentos à amada, de maneira clara e 
objetiva. 

e) apelativa, afinal fica explícito que o locutor tenta 
persuadir o receptor a mudar de comportamento. 
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12.  

 
 

Ainda que trate o tema com humor, o chargista sugere que 
a) a escola pública preconiza essencialmente a educação. 
b) o ensino público é precário e inábil. 
c) a educação particular só prioriza alunos inteligentes e 

idealistas. 
d) somente a educação particular capacita o acesso ao 

ensino superior. 
e) a educação pública é proficiente. 

 
13.  

UMA ESTRATÉGIA PERIGOSA NAS REDES SOCIAIS 

 
Tenho observado o caloroso e, às vezes, estremado 

debate que tem acontecido nas redes sociais em torno de 
homens e mulheres que se declaram gays. A própria 
existência do debate tão aberto mostra que nossa 
sociedade evoluiu, pois em outros tempos isso não seria 
concebível. Esse percurso dialético da sociedade humana, 
criada pelo homem e para o homem, é reflexo do próprio 
homem que vai evoluindo a cada geração. Todavia há um 
viés retrogrado nesse debate. Algo do qual ainda não 
conseguimos nos livrar e que funciona como uma erva 
daninha, ou fruta estragada - a intolerância. 

Esse sentimento de não aceitar aquilo que difere de 
nossa verdade, tida por nós como absoluta, já gerou muitas 
injustiças nos passado. Quando fomentado por uma 
instituição que tem o poder de formar pensamentos como a 
igreja, seja ela a que religião pertença, o que seria opinião 
de um passa a valer como princípio a ser defendido de 
forma absoluta. Esse discurso da intolerância está 
sendo disseminado por várias pessoas, jovens ou não, na 
internet.  

Os defensores do deputado Marcos Feliciano tem 
apostado no jogo da injúria, calúnia e difamação contra 
outro deputado declarado gay. Essa infâmia estratégia de 
minar a todo e qualquer custo a imagem de um  para fazer 
valer a do outro poderá trazer consequências históricas 
para nossa sociedade. A primeira dessas consequências é 
a institucionalização do pensamento de que qualquer 
pessoa declarada gay é perigosa e nociva para a 
sociedade, por isso deve ser combatida. Esse pensamento 
é perigoso, de um debate na internet pode transformar-se 
em conflitos de ruas como existem em países da Europa, 
os promovidos pelos Skin Head na Alemanha, por exemplo. 
Outra consequência nefasta é a descaracterização da 
doutrina cristã que se baseia no amor ao próximo "amar a 
quem nos tem ofendido". Esse princípio tem sido esquecido 
nos debates. Esse é o caminho pelo qual os lideres 
evangélicos precisam direcionar seus debates, penso eu. 

(Gazetando – O Informativo da Educação 
http://aurismarqueiroz.blogspot.com.br/2013/04/a-intolerancia-com-

os-gays-esta.html) 

 

O autor projeta o texto para defender a seguinte tese: 
a) A intolerância atrapalha o debate sobre a questão gay. 

b) A sociedade humana já evoluiu plenamente e está 

madura para qualquer debate. 

c) A nossa verdade tida por nós como absoluta gerou 

muitos conflitos no passado. 

d) A igreja tem o poder de formar pensamentos. 

e) A intolerância é algo perigoso porque pode gerar 

conflitos de ruas. 

14.  

Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados 
adequadamente 

 
Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras 
centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil 
quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. 
O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e 
bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado 
nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na 
rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir 
o escoamento da água, contribuir para as enchentes, 
provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar 
acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os 
motoristas, o material descartado poderia ser devolvido 
para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está 
sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso 
também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se 
transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até 
acessórios para os carros. 
 
                         (Disponível em: 
www.girodasestradas.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.) 

 
Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de 
composição de texto, determinados pelo contexto em que 
são produzidos, pelo público a que eles se destinam. Pela 
leitura do texto apresentado, reconhece-
se  que  sua  função é: 

a) apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no 

país. 

b) alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do 

mercado de recicláveis. 

c) divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados 

das rodovias brasileiras. 

d) revelar os altos índices de acidentes nas rodovias 

brasileiras poluídas nos últimos anos. 

e) conscientizar sobre a necessidade de preservação 

ambiental e de segurança nas rodovias. 

15.  

 
Amazonas já é o terceiro Estado que mais desmata no 

Brasil 

       
O Amazonas passou Rondônia pela primeira vez na lista de 
campeões de desmatamento amazônico. A informação é do 
Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia), que monitora mensalmente o desmate com 
imagens de satélite. Segundo o instituto, em agosto e 
setembro de 2010, o Amazonas derrubou 40 quilômetros 
quadrados de floresta. Rondônia, que sempre foi o terceiro 
Estado que mais desmata (atrás de Pará e Mato Grosso), 
derrubou 34 quilômetros quadrados. 
 

http://aurismarqueiroz.blogspot.com.br/2013/04/a-intolerancia-com-os-gays-esta.html
http://aurismarqueiroz.blogspot.com.br/2013/04/a-intolerancia-com-os-gays-esta.html
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      Por conta da seca extrema que atingiu o sul da 
Amazônia, as queimadas explodiram degradando a floresta. 
Enquanto no bimestre foram desmatados 380 quilômetros 
quadrados de floresta, as matas queimadas ou afetadas 
pela exploração de madeira (que se tornarão áreas 
desmatadas) somaram 2 055 quilômetros – aumento de 
213%. 

(Folha de S.Paulo, 04.11.2010. Adaptado.) 

 

Pode-se afirmar que a função da linguagem predominante 
no texto é a 

a) referencial, com inserção de linguagem figurada em as 

queimadas explodiram. 

b) poética, pelo uso de recursos expressivos, como a 

hipérbole em campeões de desmatamento. 

c) metalinguística, pela explicação do sentido da palavra 

desmatamento. 

d) conativa, pelo apelo ao leitor quanto aos problemas do 

desmatamento. 

e) fática, pelo emprego de palavras como desmate, 

desmatamento e desmatados. 

16. Além de sua própria produção e da atividade teórica, 
empenharam-se ainda na constituição de um amplo 
repertório de formas poéticas, por meio da revisão crítica 
de autores e da tradução de uma grande variedade de 
obras de outros idiomas para o Português, sob o 
parâmetro da invenção estética. Os principais poetas 
concretistas são: Décio Pignatari , Augusto de Campos e 
Haroldo de Campos. 
 
 

 
 
 
 
De acordo com as informações acima, pode-se afirmar 
que 

a) A função de linguagem predominante nesse tipo de 

texto é a referencial. 

b) Prevalece nesse tipo de texto a função metalinguística, 

ou seja, o código que explica o próprio código. 

c) A função da linguagem que prevalece nesse tipo de 

texto é a fática, pois o teste do canal é evidenciado. 

d) Como a forma do texto sobrepõe-se ao conteúdo, 

predomina nesse tipo de texto a função poética. 

e) A função emotiva prevalece sobre todas as outras 

funções nesse tipo de texto. 

 
 

LITERATURA 
 

17.  Leia a poesia para responder às questões.  
 

―Torce, aprimora, alteia, lima 
a frase; e, enfim, 

No verso de ouro engasta a rima, 
como um rubim. 

Quero que a estrofe cristalina, 
dobrada ao jeito 

Do ourives, saia da oficina 
sem um defeito.‖ 

 
(Olavo Bilac, Profissão de Fé) 

 
Assinale a única opção correta, de acordo com o texto: 

 
Nos versos acima, a atividade poética é comparada ao 
trabalho do ourives porque para o autor: 
a) a poesia é preciosa como um rubi. 
b) o poeta é um artesão. 
c) na poesia não pode faltar a rima. 
d) o poeta não é um artesão. 
e) Não há reposta correta 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 18 E 19 

 
―Devemos começar por estabelecer uma distinção entre 
literatura e estudo da literatura. Trata-se de duas atividades 
distintas: uma é criadora, uma arte; a outra, embora não 
precisamente uma ciência, é, no entanto, uma modalidade 
do conhecer e do aprender.‖ 
 

(RENÉ WELLEK e AUSTIN WARREN, Teoria da Literatura) 

 
18.  Assinale a única opção correta, de acordo com o texto. 

Segundo o texto: 
a) o estudo da literatura é uma manifestação da arte. 
b) o estudo da literatura é uma atividade científica. 
c) a literatura é uma modalidade do conhecer e do 

aprender. 
d) a literatura é uma manifestação da arte. 
e) Não há reposta correta 
 

19. Pode-se inferir do texto que o estudo da literatura é: 
a) uma atividade criadora e, como tal, está centrada no 

uso da imaginação. 
b) uma atividade artística e, como tal, está isenta de um 

julgamento crítico. 
c) uma modalidade do conhecimento científico e, como 

tal, centrada exclusivamente na razão. 
d) uma modalidade do conhecer e do aprender e, como 

tal, para constituir conhecimento, tem de ser racional. 
e) Não há reposta correta 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 20 E 21 

 
Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 
Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre e terrível, que lhe deres: 
– Trouxeste a chave?‖ 
 

(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, Procura da Poesia) 
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20.  Pelos trechos apresentados, pode-se afirmar que é 
condição básica da atividade poética: 

a) decifrar o sentido latente das palavras. 
b) purificar as palavras para obter uma expressão 

perfeita. 
c) conter na fragilidade das palavras a tempestuosidade 

da vida. 
d) descrever o lado obscuro das palavras ambíguas. 
e) Não há reposta correta 

 
21. Os trechos do poema representam: 

a) um conselho ao jovem poeta para que observe as 
regras da gramática. 

b) um convite para explorar os valores virtuais e iminentes 
das palavras. 

c) um apelo para que as pessoas somente façam poesia 
quando de posse da chave de ouro. 

d) a valorização do dicionário para o conhecimento das 
palavras. 

e) Não há reposta correta 
 

22. Leia o texto para responder à questão. 

―Apesar daquela frase surrada ‗Faça o que eu digo; não 
faça o que eu faço‘, os indivíduos, e particularmente as 
crianças, tendem a utilizar os comportamentos de outras 
pessoas como paradigmas para o seu próprio 
comportamento. Decorre daí que o processo de formação 
do leitor está vinculado, num primeiro momento, às 
características fisicas (dimensões materiais) e sociais 
(interações humanas) do contexto familiar, isto é, presença 
de livros, de leitores e situações de leitura, que configura 
um quadro específico de estimulação sócio-cultural.‖ 

 
Assinale a única alternativa que não está de acordo com o 

texto: 
a) A aprendizagem humana ocorre através da observação 

do comportamento de outras pessoas. 
b) A frase ―Faça o que eu digo; não faça o que eu faço‖ 

explica grande parte dos comportamentos das 
crianças. 

c) A atitude positiva diante da leitura (ler, gostar de ler, 
etc.) depende dos incentivos do ambiente. 

d) O contexto familiar é o único responsável pela tarefa de 
formar o leitor. 

e) O indivíduos tendem a utilizar os comportamentos de 
outras pessoas como paradigmas. 

 

HISTÓRIA 
 

23.  

 

Das três raças que entraram na constituição do Brasil, 

duas, pelo menos, os indígenas e africanos, trazem à baila 

problemas étnicos muito complexos. Se para os brancos há 

uma certa homogeneidade, que no terreno puramente 

histórico pode ser dada como completa, o mesmo não 

ocorre com os demais. Os povos que os colonizadores aqui 

encontraram, e mais ainda os que foram buscar na África, 

apresentam entre si tamanha diversidade que exige 

discriminação. 

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. 
Entrevista Fernando Novais. Postácio Bernardo Ricupero. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 88. 
 

 

A respeito do processo de formação do povo brasileiro, 
podemos identificar que 
a) o Brasil é exemplo de harmonia entre suas etnias 

constituintes, o que torna possível constatar o equilíbrio 
entre os desiguais. 

b) a nação vivencia a máxima da democracia racial, que 
foi apregoada em seu passado por historiadores que 
pensavam em nossa identidade. 

c) o povo brasileiro é fruto de uma complexa 
miscigenação que deve ser continuamente estudada e 
compreendida em suas particularidades. 

d) a cultura étnica em nosso país é resultado de sua 
pluralidade, tendo na condição do branco europeu o 
referencial de seu processo formador. 

e) a nação indígena brasileira deve ser vista à parte no 
processo de formação do povo brasileiro, pois 
representou a primazia de nossa constituição. 

 
24.  

 
As origens da capoeira se perdem nas noites dos tempos. 

Durante decênios, praticantes e estudiosos deram créditos 

a versões sem nenhum fundamento, como a de que o berço 

da capoeira era Palmares, e que era a arma dos escravos 

fugitivos. Estudos atuais apontam a hipótese mais provável 

de que ela foi o somatório de diversas danças rituais, 

praticadas em um amplo arco da África que abasteceu os 

navios negreiros e que se encontram no ambiente 

específico da escravidão brasileira. Registros 

documentários de Angola, na era da escravidão, revelam 

práticas lúdicas e marciais tradicionais muito parecidas com 

a capoeira que chegou com os navios negreiros. Desta 

forma, a capoeira seria um mosaico formado por diversas 

danças africanas ancestrais, que se teriam amalgamado em 

definitivo na terra americana. 

 
FIGUEIREDO, Luciano (org.). História do Brasil para os ocupados. 

1. ed. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013. p. 75. 
 

 
Sobre as origens da capoeira, pode-se afirmar que 
a) é impreciso estabelecer padrões afirmativos orientados 

por exatidões históricas ou metodológicas, pois a 
manifestação afro-brasileira está em construção. 

b) é resultado de um multiculturalismo étnico, que 
aproxima a Europa da África e revisita uma cultura em 
formação no Brasil. 

c) é consequência de uma combinação de ritmos e 
manifestações culturais africanas que se adaptaram à 
realidade específica da escravidão no Brasil. 

d) é importante, na gênese da referida manifestação, 
salientarmos a influência angolana, pois os 
documentos provam essas relações. 

e) é fundamental constatarmos que essa manifestação 
afro-brasileira está associada à cultura de resistência 
fabricada nos quilombos. 

 
25. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de 

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

faraós tinham para escravizar grandes contingentes 
populacionais que trabalhavam nesses monumentos. 

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

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

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

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

 
26. Com efeito, como os atenienses molestavam 

consideravelmente os peloponésios de um modo geral, e 
principalmente o território dos lacedemônios [espartanos], 
estes pensaram que a melhor maneira de afastá-los seria 
retaliar mandando um exército contra os aliados de 
Atenas, especialmente porque tais aliados poderiam 
assegurar o sustento do exército e estavam chamando os 
lacedemônios para vir ajudá-los, criando condições para 
que eles se revoltassem. Em adição, os lacedemônios 
estavam contentes por terem um pretexto para mandar os 
hilotas para longe, a fim de impedi-los de tentar revoltar-
se na situação presente (...). Realmente, por medo de sua 
juventude e de seu número — na verdade, a maioria das 
medidas adotadas pelos lacedemônios visava sempre 
protegê-los contra os hilotas (...). 

(Tucídides. História da Guerra do Peloponeso, século V 
a.C.). 

 
Sobre o momento histórico a que se refere Tucídides, é 
correto afirmar que: 
a) Os hilotas representavam os soldados de elite do 

exército ateniense.  
b) O principal objetivo de Atenas era transformar Esparta 

em um Estado democrático.  
c) A preocupação dos lacedemônios era controlar a 

população de Lacônia e Messênia, que eles 
escravizaram quando chegaram ao Peloponeso.  

d) Os exércitos atenienses eram compostos 
essencialmente por hilotas, geralmente agricultores 
que viviam em cidades.  

e) Os lacedemônios tinham por objetivo consolidar a 
aliança entre as cidades gregas que faziam parte da 
Liga de Delos. 

 
27. 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) Os periecos, descendentes dos primitivos habitantes, 
controlavam todos os órgãos do poder e deveriam 
procriar filhos para fortalecer as fileiras dos exércitos.  

b) Uma intensa permeabilidade social possibilitava até 
servos e escravos chegarem à condição de cidadãos.  

c) A educação visava ao desenvolvimento físico e à 
destreza, indispensáveis ao soldado, e estendia-se a 
todas as categorias sociais.  

d) Uma minoria social - os hilotas - detinha o usufruto das 
terras agrícolas e recebia uma educação destinada a 
formar bons soldados.  

e) O grupo menos numeroso da sociedade detinha os 
privilégios sociopolíticos e integrava o exército da 
cidade-Estado dos 20 aos 60 anos. 
 

28. ―Representando pequeno número em relação às outras 
classes, eles estavam constantemente preparados para 
enfrentar quaisquer revoltas, daí a total dedicação à arte 
militar. A agricultura, o comércio e o artesanato eram 
considerados indignos para o (...), que desde cedo se 
dedicava às armas. Aos sete anos deixava a família, 
sendo educado pelo Estado que procurava fazer dele um 
bom guerreiro, ensinando-lhe a lutar, a manejar armas e a 
suportar as fadigas e a dor. Sua educação intelectual era 
bastante simples (...). Aos vinte anos o (...) entrava para o 
serviço militar, que só deixaria aos sessenta, passando a 
viver no acampamento, treinando constantemente para as 
coisas da guerra (...). Apesar de ser obrigatório o 
casamento após os trinta anos, sua função era 
simplesmente a de fornecer mais soldados para o 
Estado.‖ 
A transcrição anterior refere-se aos cidadãos que 
habitavam:  

a) Atenas.  
b) Creta.  
c) Esparta.  
d) Chipre.  
e) Roma. 

 
 

GEOGRAFIA 
 

29. De acordo com a posição da Terra em relação ao Sol, 
ocorre uma variação da temperatura atmosférica no 
planeta, dando origem às zonas térmicas, conforme 
podemos ver na figura abaixo. Nesse sentido: 
 

 
 

a) No verão do Hemisfério Norte a Zona Glacial Ártica 
torna-se a mais aquecida do planeta. O contrário 
ocorre com a Zona Glacial Antártica. 

b) No inverno do Hemisfério Norte a Zona Glacial Ártica 
torna-se a mais fria do planeta. O contrário ocorre com 
a Zona Glacial Antártica. 

c) A Zona Tropical é a que recebe maior incidência de 
raios solares durante o ano, portanto possui as mais 
elevadas médias térmicas. 

d) As Zonas Temperadas Norte e Sul apresentam 
temperaturas iguais durante o ano, independentemente 
das estações. 

e) Na Primavera e no Outono a temperatura das Zonas 
Polares tende a baixar, pois os raios solares atingem 
com menos intensidade essas regiões. 
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30. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu 
logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é: 

 
Disponível em: www.unric.org. Acesso em: 9 ago. 2013. 
 
 

a) 

 
 
 
 
 
 
 

b) 

 
 
 
 
 
 

c) 

 
 
 

d) 

 
 
 
 

 
e) 

 
 
 

31. Observe com atenção o desenho a seguir. 
 

 
 

De acordo com o desenho, considerando que são 18 horas, 
se a bola for chutada do centro em direção aos pontos A, B 
e C respectivamente, as direções percorridas serão: 
a) leste, norte, noroeste  
b) oeste, sul, sudeste  
c) leste, sul, sudoeste  
d) oeste, norte, noroeste  
e) sul, leste, noroeste 

 
32. Sobre a categoria Espaço Geográfico,  

a) é a base natural ou física sobre o qual se exerce 
soberania, sendo definido por suas fronteiras 
administrativas; 

b) é um conceito bastante controvertido, hoje em dia, mas 
se refere a uma relação íntima ou emocional dos 
habitantes com seu território; 

c) são as áreas que  sofreram intervenção humana, o que 
atualmente, com o nível de conhecimento do homem 
sobre o mundo, é inexistente; 

d) é o termo designativo de um conjunto de pessoas que 
possuem língua e tradições comuns, sendo esse o 
caso mais específico do Nordeste do Brasil, cuja 
população é mais tradicionalista. 
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e) surge após o território ser trabalhado, usado e 

modificado ou transformado pelas sociedades 
humanas, ou quando estas imprimem na paisagem as 
marcas de sua atuação e organização social; 

 
33. A Terra não é um todo homogêneo, mas é formada de 

camadas que se diferenciam de acordo com a espessura, 
a temperatura, a densidade e os materiais que as 
compõem. Observe o desenho das camadas geológicas 
da Terra. 
 

 
 

O número que corresponde, nas camadas da Terra, à 
Descontinuidade de Mohorovicic é 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 

 
34. Terremotos são gerados pelos movimentos naturais das 

placas tectônicas da Terra, que causam ajustes na crosta 
terrestre, afetando a organização das sociedades, como 
ilustra a figura abaixo. Em relação aos sismos naturais, é 
correto afirmar que eles são causados por: 
 

 
Fonte: camerataallegro.com.br. Acesso em 22/10/2011 

 

a) forças endógenas e antrópicas. 
b) forças endógenas incontroláveis. 
c) energias exógenas excepcionais. 
d) forças antrópicas descontroladas. 
e) energias antrópicas excepcionais. 

 

SOCIOLOGIA 
 

35. Leia o trecho a seguir: 

―Diferentemente do marxismo, ou dos facismos, o 
liberalismo não constitui, na verdade, na verdade, um corpo 
dogmático, uma ideologia fechada e autossuficiente com 
respostas pré-fabricadas para todos os problemas sociais, 
mas sim uma doutrina que, a partir de um conjunto 
relativamente pequeno e claro de princípios básicos 
estruturados em torno da defesa da liberdade política e da 
liberdade econômica – ou seja, da democracia e do livre 
mercado -, admite em seu interior uma grande variedade de 
tendências e nuanças‖ 
(Vargas Llosa, Mario. O liberalismo entre dois milênios. In: 
Sabres e utopias, p. 286-87). 

 
Segundo o autor: 
I. O liberalismo, assim como o socialismo marxista, 

constitui uma doutrina fechada e uniforme 
II. O liberalismo admite uma variedade de perspectivas, 

dentre as quais se destaca a defesa da liberdade 
política e liberdade econômica. 

III. A grande variedade das tendências dentro do 
liberalismo impede que haja princípios básicos liberais. 

IV. O autor contrapõe marxismo e liberalismo. 
 

Estão corretas: 
a) I e III 
b) II, III e IV 
c) II e IV 
d) Apenas a IV 
e) Apenas a II 

 
36. Leia o texto a seguir referente ao historiador liberal inglês 

Lord Acton (1834-1902) 

 
―Embora [Lord] Acton nunca tenha publicado um livro, ele 
escreveu vários artigos que refletiram seu apaixonado 
interesse sobre a história da liberdade, tolerância religiosa e 
governo constitucional. De acordo com Acton, não podemos 
entender a história da civilização ocidental se não 
conseguirmos avaliar o conflito eterno entre a liberdade e o 
poder. A ideia de liberdade, ele disse, 'é a unidade, a única 
unidade da história do mundo, e o princípio único de uma 
filosofia da história'.‖ 

 
(Smith, George H. Lord Acton e a História da Liberdade. Portal do 

Libertarianismo.) 

 
O texto sugere que Lord Acton: 
a) defendia que o liberalismo precisava tomar o poder 

para tornar os homens livres. 
b) defendia a ideia de liberdade como sendo aquilo que 

dá unidade e sentido para a história humana. 
c) acentuava o combate entre poder e liberdade, 

defendendo que a tomada do poder era o principal 
objetivo da ―história da Liberdade‖. 

d) defendia que o poder não poderia corromper o homem, 
já que suas características virtuosas eram inabaláveis. 

e) defendia a liberdade apenas do nível político e, no nível 
econômico, a intervenção maciça do Estado. 
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37. O texto abaixo, de John Locke (1632-1704), revela 
algumas características de uma determinada corrente de 
pensamento. 

 
―Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme 
dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e 
posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá 
ele mão dessa liberdade, por que abandonará o seu império 
e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro 
poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado 
de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito 
incerta e está constantemente exposto à invasão de 
terceiros porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, 
todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco 
observadores da equidade e da justiça, o proveito da 
propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e 
muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a 
abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de 
temores e perigos constantes; e não é sem razão que 
procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros 
que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua 
conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamo 
de propriedade.‖ 
 

(Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991) 

 
Do ponto de vista político, podemos considerar o texto 
como uma tentativa de justificar: 
a) a existência do governo como um poder oriundo da 

natureza. 
b) a origem do governo como uma propriedade do rei. 
c) o absolutismo monárquico como uma imposição da 

natureza humana. 
d) a origem do governo como uma proteção à vida, aos 

bens e aos direitos. 
e) o poder dos governantes, colocando a liberdade 

individual acima da propriedade. 
 

38. Há um ditado popular que diz: ―A nossa liberdade termina 
quando começa a do outro‖. Esse ditado está próximo da 
posição adotada pelos liberais clássicos e é baseado em 
um princípio formulado por J. S. Mill em sua obra Sobre a 
liberdade. Nesta obra, estipula que os indivíduos 
deveriam ser autorizados a agir de qualquer maneira 
desde que não prejudiquem terceiros. Desse modo, 
podemos definir um espaço de liberdade privada que é 
sagrado e imune às interferências e à autoridade externa. 
Segundo seus conhecimentos, sobre qual princípio 
estamos falando? 

a) Princípio da intervenção estatal na vida privada 
b) Princípio da libertinagem 
c) Princípio da mais-valia 
d) Princípio do dano 
e) Princípio do laissez-faire 
 

39. Leia o trecho a seguir: 

 
―(...) o único objetivo pelo qual a humanidade pode, de 

forma individual ou coletiva, interferir com a liberdade de 

ação de qualquer de seus membros, é a proteção dela 

própria. E que o único propósito pelo qual o poder pode ser 

constantemente, exercido sobre qualquer membro de uma 

comunidade, contra a vontade desse, é o de prevenir danos 

para os outros membros‖ 

(Stuart Mill, Sobre a liberdade). 

 

 

Segundo o autor: 
I. O único direito absoluto de um indivíduo é a 

autopreservação. 
II. Ao indivíduo não cabe prevenir danos aos outros; é 

um papel do Estado 
III. A única parte da conduta de qualquer pessoa, pela 

qual ela é responsável perante a sociedade, é aquela 
que diz respeito às outras pessoas. 

IV. Naquela parte que só diz respeito a si mesma, a 
independência década pessoa é, por direito, absoluta. 
Sobre si mesmo, sobre seus próprios corpo e mente, o 
indivíduo é soberano. 

 
Estão corretas: 
a) I 
b) I e II 
c) I, II e III 
d) II, III e IV 
e) I, III e IV 

 
40. Leia o trecho a seguir: 

 
―Menos conhecido é o paradoxo da tolerância: tolerância 

ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se 

estendermos tolerância ilimitada até mesmo para aqueles 

que são intolerantes, se não estivermos para defender a 

sociedade tolerante contra a investida dos intolerantes, 

então os tolerantes serão destruídos, e a tolerância junto 

destes‖. 

 
(Karl Popper. A sociedade aberta e seus inimigos) 

 
Segundo o filósofo: 
I. Devemos respeitar o direito do outro de ser 

intolerante, em nome da liberdade. 
II. Ele concluiu que estamos permitidos a recusar a 

tolerância à intolerância 
III. Em nome da tolerância, temos o direito de não tolerar 

a intolerância 
IV. Sendo a intolerância algo comum na sociedade, ela 

deve ser admitida em uma sociedade aberta e 
democrática. 

 
Estão corretas: 
a) I e III 
b) II e III 
c) I e II 
d) III e IV 
e) I e IV 

 

FILOSOFIA 
 

41. ―Há, porém, algo de fundamentalmente novo na maneira 

como os Gregos puseram a serviço do seu problema 

último – da origem e essência das coisas,  as 

observações empíricas que receberam do Oriente e 

enriqueceram com as suas próprias mãos, bem como no 

modo de submeter ao pensamento teórico  e casual o 

reino dos mitos, fundado na observação das realidades 

aparentes do mundo sensível: os mitos sobre o 

nascimento do mundo.‖  

(Fonte: JAEGER, W. Paidéia. Tradução de Artur M. Parreira. 
3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 197.)  

 
 



 

 

 
 

 

 

 12 

 

BATERIA DE PÁSCOA - 2018 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação 
entre mito e filosofia na Grécia, é correto  afirmar:  
a) A filosofia se origina no Oriente sob o influxo da religião 

e apenas posteriormente chega à Grécia.  
b) A filosofia representa uma ruptura radical em relação 

aos mitos, representando uma nova forma de 
pensamento plenamente racional desde as suas 
origens.  

c) Apesar de ser pensamento racional, a filosofia se 
desvinculou dos mitos de forma gradual.  

d) Filosofia e mito sempre mantiveram uma relação de 
interdependência, uma vez que o pensamento filosófico 
necessita do mito para se expressar.  

e) O mito já era filosofia, uma vez que buscava respostas 
para problemas que até hoje são objeto da pesquisa 
filosófica.  
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 42 E 43 

 

―Tales foi iniciador da filosofia, pois foi o primeiro a afirmar 

de forma racional a existência de todas as coisas que 

existem, sustentando que esse princípio é a água. Essa 

proposta é importantíssima, podendo com boa dose de 

razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica 

daquilo que se costuma chamar civilização ocidental.‖ 

 
(REALE, Giovanni. História da filosofia: Antiguidade e Idade Média. 

São Paulo: Paulus, 1990. p.29.)  

 

42. A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. seus 
primeiros filósofos foram os chamados pré-socráticos. De 
acordo com o texto, assinale a alternativa que expressa o 
principal problema por eles investigado. 

a) A ética, enquanto investigação racional do agir 
humano. 

b) A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte. 
c) A epistemologia, como avaliação dos procedimentos 

científicos. 
d) A investigação acerca da origem, dos fenômenos da 

natureza e da ordem do mundo. 
e) A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua 

legislação. 
 

43. Ainda sobre o mesmo tema é correto afirmar que a 
filosofia.  

a) Surgiu como um discurso teórico, sem embasamento 
na realidade sensível, e em oposição aos mitos gregos. 

b) Retomou os temas da mitologia grega, mas de forma 
racional, formulando hipóteses lógico-argumentativas. 

c) Reafirmou a aspiração ateísta dos gregos, vetando 
qualquer prova da existência de alguma força divina. 

d) Desprezou os conhecimentos produzidos por outros 
povos, graças à supremacia cultural dos gregos. 

e) Estabeleceu-se como um discurso acrítico e teve suas 
teses endossadas pela força da tradição. 
 

44. ―Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está 
ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns 
triunfaram. Tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi 
expulso, ou para a prisão do Tártaro ou para a Terra, 
entre os mortais. E os homens, o que acontece com eles? 
Quem são eles?‖  

(VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. 
Trad. de Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000. p. 56.) 

 
O texto acima é parte de uma narrativa mítica. 
Considerando que o mito pode ser uma forma de 
conhecimento, podemos dizer que: 

a) A verdade do mito obedece a critérios empíricos e 
científicos de comprovação. 

b) O conhecimento mítico segue um rigoroso 
procedimento lógico-analítico para estabelecer suas 
verdades. 

c) As explicações míticas constroem-se de maneira 
argumentativa e autocrítica. 

d) O mito busca explicações definitivas acerca do homem 
e do mundo, e sua verdade é imposta e independe de 
provas. 

e) A verdade do mito obedece a regras universais do 
pensamento racional, tais como a lei de não-
contradição. 
 

45. Considere as afirmativas abaixo e responda: 
I. Antes da filosofia, os gregos explicavam a realidade 

através dos mitos. 
II. O mito é uma narração fantasiosa sobre a criação. 
III. A mitologia grega é uma narrativa que possui uma  

lógica local. 
IV. Segundo a mitologia, os deuses não participam nos 

destinos humanos. 
 

Assinale a alternativa verdadeira: 
a) I, II e IIIsão corretas;  IV são falsas 
b) I e III são corretas; II e IV são falsas 
c) II e IV são corretas; I e III são falsas 
d) I e II são falsas; III e IV são corretas 
e) Todas estão corretas. 

 
46.  

 

―Apesar de alguns denominarem de ―milagre grego‖ a 

passagem do pensamento mítico para o pensamento crítico 

racional e filosófico, o surgimento da Filosofia na Grécia 

não é o resultado de um salto, ou um ―milagre‖ realizado 

por um privilegiado, mas a culminação de um processo que 

se fez através dos tempos e tem sua divida com o passado 

mítico‖.    

 

(CHAUI, Marilena. Convite a Filosofia. Ed. Ático, 1996. São Paulo) 

 
O texto acima descreve que o surgimento da Filosofia ― foi 
um processo muito lento‖ e formado por um conjunto de 
fatores entre eles podemos destacar: 
a) A noção de mundo no qual os gregos possuíam, povo 

de raça superior aos outros, sendo estes os escolhidos 
para formar uma elite de pensadores que iria formar as 
bases do pensamento ocidental. 

b) A divisão da sociedade grega, possibilitando o tempo 
ocioso para a dedicação de varias atividades, o 
comércio, ou seja, o contato com povos e civilizações 
de diferentes saberes, a geografia e a democracia. 

c) A forte influencia da Filosofia hindu e chinesa que 
foram as bases da Filosofia grega por excelência, visto 
que os gregos entraram em contato com varias 
civilizações.  

d) Apesar de serem conhecimentos diferenciados, tanto a 
Filosofia quanto o mito são ciências, que de alguma 
forma tentaram ou tentam buscar as origens das 
coisas, através da razão.  

e) A Filosofia surgiu como uma busca por explicações 
racionais, o mito baseia-se essencialmente em 
explicações fantasiosas da realidade, porém com o 
desenvolvimento da Filosofia o mito tornou-se razão.  
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MATEMÁTICA 
 

47. A figura a seguir mostra um polígono regular de 14  lados 
e todas as suas diagonais: 

 
 

O número de diagonais traçadas é de 
a) 77 
b) 79 
c) 80 
d) 98 
e) 101 

 
48.  

  
 
Com base nos dados acima, marque a alternativa correta: 

 
 
 

a)     
 
 

b)     
 
 
 
 
 

c)   
   
 
 
 
 

d)     
 
 
 
 
 

e)     
 

 
49. Manuela desenha os seis vértices de um hexágono 

regular (figura abaixo) e une alguns dos seis pontos com 
segmentos de reta para obter uma figura geométrica. 

 

 
 
Essa figura não é seguramente um  
a) retângulo 
b) trapézio 
c) quadrado 
d) triângulo equilátero 
e) triângulo retângulo 

 
50. Uma cidade que tem 10.000 habitantes possui dois clubes 

de basquete, A e B. Numa pesquisa feita com todos os 
habitantes, constatou-se que 1.200 pessoas não apreciam 
nenhum dos clubes, 1.300 pessoas apreciam os dois 
clubes e 4.500 pessoas apreciam o clube A. Assim, 
quantas pessoas apreciam apenas o clube B? 
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a) 4000 
b) 4100 
c) 4200 
d) 4250 
e) 4300 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 51 E 52. 

 
Numa cidade são consumidos três produtos A, B e C. Feito 
um levantamento do mercado sobre o consumo desses 
produtos, obteve-se o seguinte resultado disposto na tabela 
abaixo: 

 

PRODUTOS Nº DE CONSUMIDORES 

A 150 

B 200 

C 250 

A e B 70 

A e C 90 

B e C 80 

A, B e C 60 

Nenhum dos três 180 

 
51. Interpretando as informações dadas no texto acima, 

pergunta-se: Quantas pessoas consomem apenas o 
produto A? 

a) 50 
b) 60 
c) 70 
d) 80 
e) 90 
b)  

52. Com base no texto, pode-se concluir que o número de 
pessoas consultadas foi de: 

a) 550 
b) 600 
c) 650 
d) 700 
e) 750 

   
53. Os novos ―Videogames‖ (consoles) da atualidade: 

 

 
Fonte: 

http://somentecoisaslegais.com.br/2011/09/infografico-
com-os-videogames-mais-vendidos/ 

 

Um grupo de 70 alunos de uma escola de Belém 
participou de uma pesquisa acerca de suas preferências 
em relação aos novos consoles mencionados na pesquisa 
acima. Precisamente, 25 alunos preferem PS3, 36 alunos 
preferem o Nintendo Wii, 34 alunos preferem o XBOX 
360, 10 alunos gostam do PS3 e Nintendo Wii, 12 alunos 
gostam do PS3 e XBOX, 11 alunos gostam do Nintendo 
Wii e XBOX e 7 alunos gostam dos três. 
Após discutirem sobre o assunto, concluíram que o 
número de alunos que não gosta de nenhum dos três 
videogames(consoles) é: 

a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4    

 

54. Na loja Tabajara S.A, um aparelho de TV ―Assiste Bem”  
custa R$ 1000,00. Certo dia, o dono da loja ofereceu uma 
―promoção relâmpago‖ dando 20% de desconto sobre 
todos os produtos. Após a promoção, houve um 
reajuste(aumento) de 20% em cima de todos os produtos 
da loja. Sendo assim, o aparelho de TV “Assiste Bem”  
depois do reajuste custará: 

a) R$ 1000,00 

b) R$ 800, 00 

c) R$1200,00 

d) R$ 960,00 

e) R$ 980,00 

 
55. Os carros podem ser adquiridos dentre três alternativas 

em termo de combustíveis. Podem ser movidos a 
gasolina, a álcool ou aos dois combustíveis (flex). Desta 
forma, foi verificado que no pátio de uma concessionária 
de veículos há: 120 automóveis que podem ser movidos a 
gasolina; 112 que podem ser movidos a álcool e 93 que 
podem ser movidos com os dois combustíveis (flex). O 
número de carros existente no pátio dessa concessionária 
é:  

a) 325 
b) 232 
c) 213 
d) 205 
e) 139 

 
56. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma 

questão ainda sem resposta: Qual é o limite do corpo 
humano? O maratonista original, o grego da lenda, 
morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O 
americano Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies 
da Califórnia, conseguiu correr dez vezes mais em 75 
horas. 
Um professor de Educação Física, ao discutir com a 
turma o texto sobre a capacidade do maratonista 
americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 
centímetros, que representaria o percurso referido.  

a) 1:700  
b) 1:7 000  
c) 1:70 000  
d) 1:700 000  
e) 1:7 000 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://somentecoisaslegais.com.br/2011/09/infografico-com-os-videogames-mais-vendidos/
http://somentecoisaslegais.com.br/2011/09/infografico-com-os-videogames-mais-vendidos/
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BIOLOGIA 
 

57. As vitaminas são usualmente classificadas em dois 
grupos, com base em sua solubilidade, o que, para alguns 
determina sua estabilidade, ocorrência em alimentos, 
distribuição nos fluídos corpóreos e sua capacidade de 
armazenamento nos tecidos. 

(MAHAN, L. K. & ESCOTT-STUMP, S. "Alimentos, nutrição e 
dietoterapia". 9.ed. São Paulo: Roca, 1998. p. 78.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
assinale a alternativa correta. 
a) A vitamina E é lipossolúvel, age como um antioxidante 

protege as hemácias da hemólise, atua na reprodução 
animal e na manutenção do tecido epitelial. 

b) A vitamina A é hidrossolúvel e auxilia na produção de 
protrombina - um composto necessário para a 
coagulação do sangue - e apresenta baixa toxicidade 
quando consumida em grande quantidade. 

c) A vitamina D é hidrossolúvel, auxilia no crescimento 
normal, melhora a visão noturna, auxilia o 
desenvolvimento ósseo e influencia a formação normal 
dos dentes. 

d) A vitamina B6 é lipossolúvel, auxilia na resposta 
imunológica, na cicatrização de feridas e reações 
alérgicas, além de estar envolvida na glicólise, na 
síntese de gordura e na respiração tecidual. 

e) A vitamina C é lipossolúvel, auxilia na resposta 
imunológica, na cicatrização de feridas e reações 
alérgicas, na síntese e quebra de aminoácidos e na 
síntese de ácidos graxos insaturados. 
 

58. O colesterol é um importante constituinte das membranas 
celulares, estando relacionado à síntese dos hormônios 
esteróides e sais biliares. No plasma ele é encontrado 
ligado a corpúsculos lipoprotéicos conforme mostra a 
figura:  

 
 

LDL - (Low Density Lipoprotein ou lipoproteína de baixa 

densidade) 
HDL - (High Density Lipoprotein ou lipoproteína de alta 

densidade) 
 

Considere a afirmativa abaixo: 
Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no 
sangue e a incidência de ateromas, tromboses e 
infartos. 

 
Marque a opção que apresenta conclusão correta acerca 
desta afirmativa: 
a) Concentrações de HDL e LDL não possuem 

importância na avaliação da predisposição para o 
infarto. 

b) Alta concentração de HDL e baixa de LDL significam 
pequeno risco de infarto. 

c) Alta concentração de LDL e baixa de HDL significam 
menor risco de infarto. 

d) O aumento das taxas de colesterol depende somente 
da alimentação e não é influenciado por fatores 
genéticos, estresse, fumo e diminuição da atividade 
física. 

e) A afirmativa é incorreta, pois não há provas 
significativas que correlacionem os níveis de colesterol 
com a incidência de tromboses e infartos. 
 

59. Um aluno solicitou na cantina do Colégio SOPHOS um 
sanduíche que continha: pão, bacon, carne e alface. 

Avaliando os componentes nutritivos deste alimento 
podemos afirmar que: 

a) o pão é o componente rico em carboidratos como o 

amido que é um polissacarídeo que compõe o trigo, a 
batata, a mandioca. É um polímero de aminoácidos 
essenciais. 

b) o bacon é o componente rico em lipídios como as 

gorduras, moléculas untosas, insolúveis em água, 
formadas por glicerol e ácidos graxos. 

c) a carne é o componente rico em proteínas, 

macromoléculas formadas pela união de muitas 
moléculas de glicose, nutriente extremamente 
energético e essencial ao metabolismo humano. 

d) a alface é o componente que contém vitaminas, 

glicose, sais minerais, proteínas e é rico em celulose, 
uma das mais importantes fontes de glicose para a 
espécie humana, pois a celulose aumenta os 
movimentos peristálticos no intestino. 

e) na preparação deste ―sanduba‖ foi utilizada certa 
quantidade de óleo de soja para ―fritar‖ a carne e o 
bacon. O óleo de soja é rico em vitaminas 

hidrossolúveis e será absorvido diretamente sem 
ocorrer digestão. 
 

60. Leguminosas, como a soja, são cultivadas com diversas 
finalidades. Uma delas deve-se a sua importância no ciclo 
do nitrogênio (N2). 

 
 

Os nódulos formados nas raízes das leguminosas resultam 
da colonização por bactérias fixadoras de nitrogênio. 
Devido à presença desses nódulos nas raízes, as sementes 
de leguminosas – como a soja, por exemplo – são boas 
armazenadoras de: 
a) Amido. 
b) Carboidratos. 
c) Lipídios. 
d) Proteínas. 
e) Açúcares 
 

61. Boa parte da água utilizada nas mais diversas atividades 
humanas não retorna ao ambiente com qualidade para 
ser novamente consumida. O gráfico mostra alguns dados 
sobre esse fato, em termos dos setores de consumo. 
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Com base nesses dados, é possível afirmar que 

a) mais da metade da água usada não é devolvida ao 
ciclo hidrológico. 

b) as atividades industriais são as maiores poluidoras de 
água. 

c) mais da metade da água restituída sem qualidade para 
o consumo contém algum teor de agrotóxico ou adubo. 

d) cerca de um terço do total da água restituída sem 
qualidade é proveniente das atividades energéticas. 

e) o consumo doméstico, dentre as atividades humanas, é 
o que mais consome e repõe água com qualidade. 
 

62. Na goiabeira do quintal de uma casa, eram muitas as 
goiabas que se apresentavam infestadas por larvas de 
moscas. Nos galhos da árvore, inúmeros pássaros se 
alimentavam dos frutos enquanto, ao pé da goiabeira, 
pássaros iguais aos dos galhos se alimentavam das 
larvas expostas pelas goiabas que haviam caído e se 
esborrachado no chão. 
Pode-se afirmar que: 

a) Os pássaros dos galhos e os pássaros do chão 
ocupam diferentes níveis tróficos e, portanto, a 
despeito da mesma aparência, não pertencem à 
mesma espécie. 

b) As larvas são decompositores, enquanto os pássaros 
são consumidores primários. 

c) As larvas são consumidores primários e os pássaros 
podem se comportar como consumidores primários e 
secundários. 

d) A goiabeira é produtor, os pássaros são consumidores 
primários e as larvas são parasitas, não fazendo parte 
de esta cadeia alimentar. 

e) As larvas ocupam o primeiro nível trófico, os pássaros 
dos galhos e os pássaros do chão ocupam, 
respectivamente, o segundo e o terceiro níveis tróficos. 

 

FÍSICA 
 

63. Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar 
componentes de cores e vê apenas a cor resultante, 
diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, por 
exemplo, dois instrumentos diferentes tocados 
simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível, 
que têm comprimento de onda entre 380 nm e 780 nm, 
incidem na córnea, passam pelo cristalino e são 
projetados na retina. Na retina, encontram-se dois tipos 
de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, que 
convertem a cor e a intensidade da luz recebida em 
impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores 
primárias: vermelho, verde e azul, e os bastonetes 
diferenciam apenas níveis de intensidade, sem separar 
comprimentos de onda. Os impulsos nervosos produzidos 
são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico, para 
que se dê a percepção da imagem.  

 

Um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue 
captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá 
um objeto branco, iluminado apenas por luz vermelha, 
como 
a) um objeto indefinido, pois as células que captam a luz 

estão inativas. 
b) um objeto rosa, pois haverá mistura da luz vermelha 

com o branco do objeto. 
c) um objeto verde, pois o olho não consegue diferenciar 

componentes de cores. 
d) um objeto cinza, pois os bastonetes captam 

luminosidade, porém não diferenciam cor. 
e) um objeto vermelho, pois a retina capta a luz refletida 

pelo objeto, transformando-a em vermelho. 
 

64. O campo visual, num espelho plano, é a região do espaço 
que pode ser observada por reflexão neste espelho. A 
extensão dessa região depende do tamanho do espelho e 
da posição relativa entre observador e espelho. 

 
Olhando para o espelho plano E, o observador O vê as 
imagens dos objetos: 
 
 

 
 
 

a) 1, 2 e 3 
b) 3 e 4 
c) 3, 4 e 5 
d) 4 
e) 1, 3 e 4 
 

65. Antônio está de pé, fixo, diante de um espelho plano 
vertical; a distância entre ambos é 2,5 m. Antônio observa 
sua imagem. Benedito empurra o espelho em direção a 
Antônio; a distância entre Antônio e o espelho diminui 
para 1,5 m. Então: 

a) A distância de Antônio à sua imagem diminui de 2,0 m 
b) A altura da imagem de Antônio aumenta 
c) A distância de Antônio à sua imagem diminui de 1,0 m 
d) O ângulo visual da imagem de Antônio diminui 
e) Nenhuma das anteriores 

 
66. Assinale a alternativa que apresenta a história que melhor 

se adapta ao gráfico. 
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a) Assim que saí de casa lembrei que deveria ter enviado 
um documento para um cliente por e-mail. Resolvi 
voltar e cumprir essa tarefa. Aproveitei para responder 
mais algumas mensagens e, quando me dei conta, já 
havia passado mais de uma hora. Saí apressada e 
tomei um táxi para o escritório. 

b) Saí de casa e quando vi o ônibus parado no ponto corri 
para pegá-lo. Infelizmente o motorista não me viu e 
partiu. Após esperar algum tempo no ponto, resolvi 
voltar para casa e chamar um táxi. Passado algum 
tempo, o táxi me pegou na porta de casa e me deixou 
no escritório. 

c) Eu tinha acabado de sair de casa quando tocou o 
celular e parei para atendê-lo. Era meu chefe, dizendo 
que eu estava atrasado para uma reunião. Minha sorte 
é que nesse momento estava passando um táxi. 
Acenei para ele e poucos minutos depois eu já estava 
no escritório. 

d) Tinha acabado de sair de casa quando o pneu furou. 
Desci do carro, troquei o pneu e finalmente pude ir para 
o trabalho. 

e) Saí de casa sem destino – estava apenas com vontade 
de andar. Após ter dado umas dez voltas na quadra, 
cansei e resolvi entrar novamente em casa. 
 

67. O espaço (posição) de um móvel varia com o tempo 
conforme o gráfico abaixo. 
 
 
 

 
 

Logo podemos afirmar que: 
a) De 0 s a 2 s o movimento é progressivo e acelerado. 
b) De 2 s a 3 s o movimento é retrogrado e acelerado. 
c) De 3 s a 4 s o movimento é progressivo e acelerado. 
d) De 2 s a 3 s o movimento é progressivo e retardado. 
e) De 3 s a 4 s o movimento é retrogrado e acelerado. 

 

68. A figura fornece a aceleração em função do tempo, a(t), 
de um pequeno cachorro Chihuahua enquanto ele 
persegue um pastor alemão ao longo de uma linha reta. 
 

 

 
 
Marque a alternativa CORRETA. 
a) No intervalo de tempo E, o Chihuahua move-se com 

velocidade constante. 
b) Nos intervalos de tempo C, E e G, o Chihuahua move-

se com velocidade constante. 
c) O Chihuahua está parado no intervalo de tempo E. 
d) Nos intervalos de tempo B e D, a velocidade e o 

deslocamento do Chihuahua são necessariamente 
positivos. 

e) Entre os intervalos A e B, o Chihuahua inverte o 
sentido em que está correndo. 

 

QUÍMICA 
 

69. A tabela periódica é um arranjo tabular dos elementos 
químicos, ordenada por seu número atômico (número de 
prótons), configurações eletrônicas e propriedades 
químicas recorrentes. Esta ordenação mostra as 
tendências periódicas, como elementos com 
comportamentos semelhantes. De acordo com a 
disposição dos átomos da tabela periódica, agrupados de 
acordo com a localização do elétron de menor energia 
nos orbitais s, p, d e f, três afirmações foram feitas: 

 

 
 

1. Os elementos posicionados nos agrupamentos s e d 
são chamados de metais. 

2. Alguns elementos posicionados no agrupamento p são 
chamados halogênios e gases nobres. 
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3. Os elementos posicionados no agrupamento f são 

chamados de lantanídeos e actinídeos. 
 

Está(ão) correta(s): 
a) 1 apenas. 
b) 3 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 1 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
70. Um elemento químico X apresenta configuração 

eletrônica 1s
2
 2s

2
 2p

4
. Podemos afirmar que, na tabela 

periódica, esse elemento químico está localizado no 
a) 2º período, família 6A. 
b) 3º período, família 6A. 
c) 2º período, família 7A. 
d) 3º período, família 7A. 
e) 4º período, família 5A. 

 
71. Um elemento químico cuja distribuição eletrônica é 1s

2
 

2s
2
 2p

6
 3s

2
 3p

1
 está presente em diversos utensílios 

domésticos. Sobre esse elemento químico, são feitas as 
afirmações a seguir. 

 
I. Encontra-se no terceiro período da tabela periódica. 
II. É classificado como ametal. 
III. É classificado como um elemento de transição . 
IV. Possui 3 elétrons na camada de valência. 

 
São CORRETAS as afirmações: 
a) I e IV 
b) I e II 
c) II e III 
d) III e IV 

 
72. Numa proveta de 100 mL, foram colocados 25 mL de 

CCℓ4 , 25 mL de água destilada e 25 mL de tolueno 
(C7H8). 

 
A seguir, foi adicionada uma pequena quantidade de iodo 
sólido (I2 ) ao sistema. O aspecto final pode ser visto na 
figura a seguir: 
 
 

 
 

 
Pode-se dizer que o número de fases, o número de 
componentes e o número de elementos químicos presentes 
no sistema esquematizado é de: 
a) 3, 4 e 6. 
b) 1, 3 e 5. 
c) 1, 5 e 6. 
d) 3, 4 e 5. 
e) 2, 3 e 5. 

 

Por que as crianças de peito não devem comer 
salsichas? 
 

 

O nitrato de potássio (KNO3), isto é, o salitre, é assim 

utilizado empiricamente desde a Idade Média, talvez até 

desde Roma. Em 1891, o biólogo M. Polenski mostrou que, 

na carne, bactérias o transformam em nitrito (NO2−). Em 

1929, observou-se que os nitritos inibem o desenvolvimento 

de bactérias. A descrição hoje está completa: a salgação, 

com o emprego do salitre, é um procedimento de 

conservação eficaz, porque os íons nitrato (NO3− ) do 

salitre são transformados em íons nitrito, que matam as 

bactérias. 

Os nitritos reagem e formam nitrosaminas cancerígenas. As 

crianças de peito, sobretudo, não devem absorver nitritos, 

pois tais compostos são oxidantes: eles transformam a 

hemoglobina do sangue em meta-hemoglobina, que não 

transporta mais o oxigênio (O2). Os adultos possuem uma 

enzima chamada meta-hemoglobina reductase, que 

retransforma a meta-hemoglobina em hemoglobina, no 

entanto os bebês que mamam devem esperar antes de se 

entregarem às salsichas, carnes-secas, etc., pois ainda não 

têm a enzima de proteção. 

THAIS, Hervé. Um cientista na cozinha. Ed. Ática. 

 
73. Considerando-se o texto podemos inferir que as ele nos 

traz informações sobre  
a) as bactérias, ao transformarem nitrato em nitrito, estão 

realizando um fenômeno físico. 
b) a retransformação de meta-hemoglobina em 

hemoglobina corresponde a um fenômeno nuclear. 
c) o sangue é um sistema puro. 
d) o salitre é uma mistura heterogênea. 
e) o texto apresenta uma substância simples. 

 
74. Uma liga de solda utilizada em circuitos eletrônicos 

contém 63% de Sn e 37% de Pb (porcentagens em 
massa). 

 
 

Essa liga é uma mistura eutética, ou seja, uma mistura: 
a) heterogênea, na qual Pb e Sn podem ser distinguidos 

visualmente. 
b) em que a temperatura mantém-se constante durante a 

fusão. 
c) que pode ser separada por centrifugação. 
d) volátil nas condições do ambiente. 
e) má condutora de eletricidade. 
 

 


