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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

Linguagem, Códigos e suas 
Tecnologias 

 

Espanhol   
 

TEXTO 1  

Soy Vera y soy aficionada a la informática y hay  innumerables 
estudios técnicos y universitarios dirigidos a los que desean 
profesionalizarse en esa área. Por eso me parece importante 
analizar muy bien qué posibilidades se ofrecen. El que más me 
ha sido el de Diseño Gráfico. Cuando busqué información me 
enteré de que ofrecen carreras técnicas o universitarias para 
ese tipo de capacitación profesional. 
 
QUESTÃO 1.  

Após a leitura do texto, percebemos que o mesmo trata da vida 
de uma personagem que possui muitas dúvidas sobre o que 
deve escolher para a sua vida acadêmica, porém através de 
pesquisas realizadas a personagem Vera chega a uma 
conclusão para o seu dilema. Sobre tal situação podemos dizer 
que   
Qual tipo de estudo mais agradou Vera, de acordo com o texto.  
 
A pelo fato da personagem possuir muitas incertezas, a 

mesma irá procurar conhecer todas as opções que ela tem 
para assim escolher a melhor. 

B Vera optará em fazer o curso de Desenho Industrial, devido 
ter um maior conhecimento informacional sobre o curso 
que já escolheu. 

C irá procurar fazer pesquisas sobre a área técnica antes de 
ingressar na universidade para assim poder fazer a 
escolha certa e já possuir algum emprego nesta área, 
posto que isto facilitará seu lado financeiro. 

D após as pesquisas realizadas, Vera escolheu pelo curso de 
Desenho Gráfico, pelo fato de estar relacionado 
diretamente com o curso de informática, o qual ela tem 
uma grande paixão. 

E buscará fazer o curso que melhor apresentar-se na 
questão financeira e que possua vagas acessíveis para o 
mercado de trabalho, na realidade atual que enfrentamos.  

 
QUESTÃO 2.  

Através dos seus conhecimentos sobre o artigo definido do 
espanhol, marque a alternativa que apresenta, de maneira 
correta as regras do Espanhol para este assunto. 
 
A Yo no sé por qué me procuras tanto. 
B La madre de Juan está trabajando mucho. 
C Ramón está muy cansado. 
D La compré para darte. 
E Las quiero ahora mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTO 2  
 

Importancia económica de la Mata Atlántica 

 
El 70% de la población brasileña vive en el área de dominio de 
la Mata Atlántica, que mantiene los nacientes y manantiales 
que abastecen a las ciudades y comunidades del interior, 
regula el clima (temperatura, humedad, lluvias) y alberga 
comunidades tradicionales, incluidos pueblos indígenas.  
Entre los pueblos indígenas que viven en el dominio de la Mata 
Atlántica están los Wassu, Pataxó, Tupiniquim, Gerén, Guaraní, 
Krenak, Kaiowa, Nandeva, Terena, Kadiweu, Potiguara, 
Káingang y Guaraní M'Bya. 
Entre los usos económicos de la mata se encuentra el de la 
explotación de las plantas medicinales (la mayoría aún sin 
estudiar), como espinheira-santa, caixeta, y el turismo 
ecológico. 

 
QUESTÃO 3.  

No texto que acabamos de ler identificamos muitas informações 
sobre os aspectos abordados pelo mesmo. Onde percebemos, 
por exemplo, os nomes dos povos indígenas, informações 
sobre a importância da temperatura, entre outras 
características. Utilizando tal dispositivo para que serve a Mata 
Atlântica, de acordo com o texto.   
 
A Enfatiza a disputa por terras, que tem por motivo direto a 

busca pelo abastecimento das cidades mais importantes 
de cada país. 

B Explica a necessidade da manutenção da preservação do 
meio ambiente, regulamentação do clima de cada região e 
informa sobre a importantíssima ajuda ao abastecimento 
das cidades. 

C Evidencia que ainda existe a disputa pela agua nas 
cidades e nos campos, uma vez que este elemento natural 
é uma indicação de solos férteis. . 

D Indica a disputa existente pela agua entre os próprios 
povos indígenas e as pessoas que residem no campo. 

E Auxilia no aumento da população baixa renda e acaba 
atrapalhando a infraestrutura das cidades, posto que, tal 
vegetação acaba servindo de proteção natural para estas 
pessoas que não possuem condições financeiras 
adequadas para prover uma moradia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wassu&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patax%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tupiniquim&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ger%C3%A9n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Krenak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaiowa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nandeva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terena&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kadiweu
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Potiguara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ingang
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guaran%C3%AD_M%27Bya&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espinheira-santa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caixeta&action=edit&redlink=1
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QUESTÃO 4.  

No texto podemos apontar uma outra característica importante 
que explica o motivo da exploração deste tipo de mata. Isto tem 
como causa 
 
A a busca por plantas raras e de difícil acesso, caso algum 

dia esta área caia nas mãos dos grandes conglomerados 
internacionais, a conservação desta mata estará num 
maior risco. 

B a falta de preparo dos povos indígenas da atualidade que 
não possuem técnicas modernas para a preservação do 
solo, devido até hoje utilizarem técnicas rudimentares que 
se arrastam desde o período em que o nosso país era 
somente uma colônia.  

C a exploração feita clandestinamente por indivíduos que não 
possuem a posse legal da terra indígena, esta falha 
acontece porque os indígenas não como fazer uma 
fiscalização mais efetiva.  

D no seio das grandes indústrias farmacêuticas 
internacionais, o sentimento de proteção a esta mata, uma 
vez que nem o governo e nem o povo que reside nesta 
área tem o prepara e nem a preocupação em renovar os 
solos que são usados exaustivamente por seus 
proprietários, que até hoje utilizam o sistema de plantation.  

E a procura de plantas tidas como medicinais e a busca do 
aumento da ideia do turismo ecológico que acaba sendo 
muito vantajoso.  

 
QUESTÃO 5.  

Leia o fragmento a seguir ―El 70% de la población brasileña 
vive en el área de dominio de la Mata Atlántica‖. Após a leitura 
do mesmo podemos 
 
A explicar que esta ocupação facilita e auxilia no controle da 

fiscalização sobre as pessoas, uma vez que os órgãos 
responsáveis por tal controle estão mais próximos da área 
que origina os rios.  

B enfatiza a necessidade de ainda aumentar esta ocupação, 
para que desta forma possamos ter um controle efetivo 
deste bem nacional, uma vez que a origem deste bem 
encontra-se em solo brasileiro.  

C evidencia a problemática da moradia dentro de nosso 
território, não por falta de espaço, mas por falta deum 
planejamento que possibilite a ocupação dos outros 30% 
que faltam para que a nossa nação possa crescer ainda 
mais.  

D indica o momento em que podemos cessar com o 
problema da devastação desta mata, através de uma 
urbanização consciente e ecologicamente correta.  

E entender que um dos problemas de preservação desta 
mata está na própria concentração descontrolada de 
pessoas e sem a fiscalização necessária, uma vez que a 
mesma é a fonte de origem dos rios de quase todo o 
território brasileiro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 6.  

Analise a tirinha.  

 
http://www.formacaosolidaria.org.br/prova/enem-dia-02-

espanhol/#sthash.pa1PKpM8.dpuf 

 
A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo 
mujerez, utilizando-se de um recurso de formação de palavra 
existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o 
sentido do vocábulo mujerez remete à: 
 
A falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às 

tarefas domésticas. 
B valorização das mulheres que realizam todas as tarefas 

domésticas. 
C inferioridade das mulheres que praticam as tarefas 

domésticas. 
D relevância social das mulheres que possuem empregados 

para realizar as tarefas domésticas. 
E independência das mulheres que não se prendem apenas às 

tarefas domésticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://formacaosolidaria.org.br/wp-content/uploads/2013/05/enem-2012-dia-02-04.jpg
http://formacaosolidaria.org.br/wp-content/uploads/2013/05/enem-2012-dia-02-04.jpg
http://formacaosolidaria.org.br/wp-content/uploads/2013/05/enem-2012-dia-02-04.jpg
http://formacaosolidaria.org.br/wp-content/uploads/2013/05/enem-2012-dia-02-04.jpg
http://formacaosolidaria.org.br/wp-content/uploads/2013/05/enem-2012-dia-02-04.jpg
http://formacaosolidaria.org.br/wp-content/uploads/2013/05/enem-2012-dia-02-04.jpg
http://formacaosolidaria.org.br/wp-content/uploads/2013/05/enem-2012-dia-02-04.jpg
http://formacaosolidaria.org.br/wp-content/uploads/2013/05/enem-2012-dia-02-04.jpg
http://formacaosolidaria.org.br/wp-content/uploads/2013/05/enem-2012-dia-02-04.jpg
http://formacaosolidaria.org.br/wp-content/uploads/2013/05/enem-2012-dia-02-04.jpg
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Inglês  
 

TEXTO PARA A  QUESTÃO 1 E 2. 
 

 

 
QUESTÃO 1. 

De acordo com a tirinha abaixo é possível que na primeira parte da 
conversa com o pai Calvin 
 
A Acha que está na hora do pai sair da cadeira. 
B Acha que o pai não tem sido legal com ele nos últimos dias. 
C Acha que ser pai tem um prazo determinado e logo após vem 

outro.  
D Acha que o pai está na hora de ir ao escritório. 
E Acha que o pai está na hora de sair. 
 
QUESTÃO 2. 

Calvin demonstra seu desapontamento em ralação ao seu pai a 
seguinte frase:  
 
A ―For life? What about a recall vote? What about 

impeachment?‖  
B ―Sorry, Calvin, I was appointed dad for life‖. 
C ―There are no provisions for either‖. 
D ―Did you write this constitution yourself or what?‖ 
E ―Well, your mom helped some, too‖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 3. 

Sendo de conhecimento mundial os diversos ataques, e ou, 
tiroteios ocorridos em escolas e universidades norte-americanas, a 
banda Foster, The People, escreveu a música Pumped up Kicks, 
em memória ao massacre de Comlumbine, sendo que esta tem 
como tema principal: 
 
Robert's got a quick hand 
He'll look around the room, he won't tell you his plan 
He's got a rolled cigarette, hanging out his mouth he's a cowboy 
kid 
Yeah found a six shooter gun 
In his dad's closet hidden oh in a box of fun things, I don't even 
know what 
But he's coming for you, yeah he's coming for you 
All the other kids with the pumped up kicks 
(...) 
 
Daddy works a long day 
He be coming home late, he's coming home late 
And he's bringing me a surprise 
'Cause dinner's in the kitchen and it's packed in ice 
I've waited for a long time 
Yeah the slight of my hand is now a quick pull trigger 
I reason with my cigarette 
And say your hair's on fire, you must have lost your wits, yeah 
 
All the other kids with the pumped up kicks 
You'd better run, better run, out run my gun 
All the other kids with the pumped up kicks 
You'd better run, better run, faster than my bullet (...). 

 
A os massacres ocorridos frequentemente em escolas e 

universidades dos EUA, com uma forte crítica ao atual 
presidente, Donald Trump, pois recentemente presenciou-se 
outro massacre na Flórida. 

B os massacres ocorridos frequentemente em escolas e 
universidades dos EUA, os quais focaram em professores e 
reitores de universidades.  

C mostra, sucintamente, com a expressão pumped up kicks, 
que os adolescentes que sofrem bullying ou são de certa 
forma excluídos têm tendências a praticar atos como o 
massacre de Columbine.  

D mostra, sucintamente, com a expressão must have lost your 
wits, que os adolescentes que sofrem bullying ou são de 

certa forma excluídos têm tendências a praticar atos como o 
massacre de Columbine. 

E relata a vida de um jovem que sofrera vários abusos, como o 
abandono do pai, visto no trecho da música “Cause dinner's in 
the kitchen and it's packed in ice”, mas foi abraçado pela 
comunidade escolar, evitando que qualquer massacre 
pudesse ocorrer.   
 

QUESTÃO 4. 

Assinale a sentença que indica o abandono visível do protagonista 
de história contada na música PUMPED UP KICKS: 
 
A ―Yeah found a six shooter gun‖. 
B “But he's coming for you, yeah he's coming for you‖ 
C “You'd better run, better run, faster than my bullet‖. 

D ―Daddy works a long day, he be coming home late, he's 
coming home late‖.  

E “And say your hair's on fire, you must have lost your wits, 

yeah‖. 
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QUESTÃO 5 

- Aproveitando-se de seu status social e da possível influência 
sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa, em seu 
texto, os termos love, power e peace significam o que  

 

 
 

A Amor, poder e paz. 
B Amor, saúde e paz. 
C Amor, tranquilidade e paz. 
D Amor, poder e amizade. 
E Amor, amizade e saúde.   
 
TEXTO PARA A QUESTÃO 6 
 

Monday September 20, 2010 

 

 

 
QUESTÃO 6. 

Na tira da série For better or for worse, a comunicação entre as 

personagens fica comprometida em um determinado momento 
porque 
 

A as duas amigas divergem de opinião sobre futebol. 
B uma das amigas desconsidera as preferências da outra. 
C uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. 
D uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a 

maltrata. 
E as duas amigas atribuem sentidos diferentes à 

palavra season.  
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Português 
 

QUESTÃO 7.  

Ao contrário do que muitos imaginam, as Línguas de Sinais não 
são simplesmente mímicas e gestos soltos utilizados pelos surdos 
para facilitar a comunicação. São línguas com estruturas 
gramaticais próprias. (…) Os seus usuários podem discutir filosofia 
ou política e até mesmo produzir poemas e peças teatrais. 
A LIBRAS tem sua origem na Língua de Sinais Francesa. As 
Línguas de Sinais não são universais. Cada país possui a sua 
própria, que sofre as influências da cultura nacional. Como 
qualquer outra língua, ela também possui expressões que diferem 
de região para região (os regionalismos), o que a legitima ainda 
mais como língua. 
―O processo de alfabetização de crianças cegas em braile‖ de Adriana RiessKarnal em 

http://tinyurl.com/y8a82gf. (adaptado). 

 
A leitura do texto e a adequada percepção sociolinguística 
permitem perceber que, no Brasil, a LIBRAS 
 
A limita bastante a expressividade de seus usuários e, 

consequentemente, sua socialização. 
B permite a fácil interação entre pessoas surdas, mesmo que 

tenham diferentes nacionalidades, já que é a mesma em todo 
o mundo. 

C mantém as mesmas características da Língua de Sinais 
Francesa, da qual se originou, e isso facilita a interação entre 
pessoas com deficiência auditiva de um outro país. 

D diferencia-se em expressões de uma para outra região, o que 
dificulta a socialização de um brasileiro com deficiência 
auditiva em região do país que não seja a sua. 

E como as demais línguas de sinais do mundo, sofre influências 
culturais de seu país e de sua região, e isso é um traço 
positivo para a interação mais original de seu usuário no 
contexto social. 

 
QUESTÃO 8.  

Leia o pensamento de Albert Einstein a seguir. 

 
Que seja eterno enquanto dure. Belo Horizonte: Soler Editora,2005. p. 104-5.) 

 

Aforismo (S.M.): máxima ou sentença que, em poucas palavras, 

explicita regra ou princípio de alcance moral. Ditado. Texto curto e 
sucinto, fundamento de um estilo na escrita filosófica relacionado a 
uma reflexão de natureza prática, o moral. 
 
Assim é conceituado o verbete aforismo no dicionário Houaiss.  
 
Na frase, há uma reflexão acerca de duas maneiras antagônicas 
de o ser humano viver a vida. Essas visões de mundo são 
respectivamente 
 

A realista e filosófica.  
B religiosa e filosófica. 
C realista e crítica.  
D existencial e crítica. 
E superficial e religiosa. 
 
QUESTÃO 9.  

Diante da visão de um prédio com uma placa indicando 
SAPATARIA PAPALIA, um jovem deparou com a dúvida: como 
pronunciar a palavra PAPALIA? 

Levando o problema à sala de aula, a discussão girou em torno da 
utilidade de conhecer as regras de acentuação e, especialmente, 
do auxílio que elas podem dar à correta pronúncia de palavras. 
Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e escrita, três 
alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da 
palavra PAPALIA: 

 
I.  Se a sílaba tônica for o segundo PA, a escrita deveria ser 

Papália, pois a palavra seria paroxítona terminada em ditongo 

crescente. 
II.  Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser Papalía, pois i e a 

estariam formando hiato. 
III.  Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser Papalia, pois não 

haveria razão para o uso do acento gráfico. 
 
A conclusão está correta apenas em: 
 
A I.      
B II.                  
C III.                 
D I e II.      
E I e III. 
 
QUESTÃO 10.  

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 ―teórico‖, por exemplo) e novos 
gêneros (o código 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).  

 

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 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. 

B considerar as relações entre o conhecimento teórico e o 
conhecimento empírico e acrescenta que novos gêneros 
textuais surgiram com o progresso.  

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 retrógradas. 
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QUESTÃO 11.  

Assessoria erra crase e Caetano Veloso dá bronca: 'Não sou 
mulher'  

O cantor Caetano Veloso deu uma bronca em sua 
assessoria, que colocou uma crase indevida em uma 
publicação em sua página oficial no Facebook. O texto com o 
erro de português era uma homenagem à cantora Natalie Cole, 
que morreu no último dia 31. 

"Nossa homenagem a #NatalieCole, uma das maiores 
cantoras do jazz americano que perdemos hoje. Na foto, nos 
ensaios para o @latingrammys 2012, em que Natalie cantou 
#ALittleMoreBlue em homenagem à Caetano", disse a 
publicação na página de Caetano.  

O texto foi enviado por mensagem ao cantor, que gostou 
da homenagem, mas corrigiu a sua equipe. [...] 
http://educacao.uol.com.br/noticias/2016/01/04/assessoria-erra-crase-e-caetano-veloso-

da-bronca-nao-sou-mulher.htm>.  
 

Considerando as informações do texto e seus conhecimentos 
sobre as regras da gramática normativa, avalie as afirmações. 
 
I.  Na fala “Não sou mulher”, Caetano, refere-se ao fato de que 

apenas nome feminino é possível a ocorrência de crase visto 
que pode ser é acompanhado de artigo definido a. 

II.  Em “Natalie cantou #ALittleMoreBlue em homenagem à 
Caetano”, a assessoria do cantor não considerou que seria 
impossível haver crase antes de nomes masculinos, no caso, 
Caetano: homenagem a + Ø Caetano. 

III.  Em ―O texto foi enviado por mensagem ao cantor, que gostou 
da homenagem, mas corrigiu a sua equipe.―, se o verbo 

destacado for substituído por ―alertou‖ haveria crase. 
 

São corretas as firmações: 
 
A II e III.    
B I e III. 
C I e II. 
D I, II e III. 
E I apenas. 
 
QUESTÃO 12.  

Pérolas absolutas 

Há, no seio de uma ostra, um movimento – ainda que 
imperceptível. Qualquer coisa imiscuiu-se pela fissura, uma 
partícula qualquer, diminuta e invisível. Venceu as paredes 
lacradas, que se fecham como a boca que tem medo de deixar 
escapar um segredo. Venceu. E agora penetra o núcleo da ostra, 
contaminando-lhe a própria substância. A ostra reage, 
imediatamente. E começa a secretar o nácar. É um mecanismo de 
defesa, uma tentativa de purificação contra a partícula invasora. 
Com uma paciência de fundo de mar, a ostra profanada continua 
seu trabalho incansável, secretando por anos a fio o nácar que aos 
poucos se vai solidificando. É dessa solidificação que nascem as 
pérolas. 

As pérolas são, assim, o resultado de uma contaminação. A 
arte por vezes também. A arte é quase sempre a transformação da 
dor. […] Escrever é preciso. É preciso continuar secretando o 
nácar, formar a pérola que talvez seja imperfeita, que talvez jamais 
seja encontrada e viva para sempre encerrada no fundo do mar. 
Talvez estas, as pérolas esquecidas, jamais achadas, as pérolas 
intocadas e por isso absolutas em si mesmas, guardem em si uma 
parcela faiscante da eternidade. 

SEIXAS, H. Uma ilha chamada livro. Rio de Janeiro: Record, 2009 (fragmento). 

 
Considerando os aspectos estéticos e semânticos presentes no 
texto, a imagem da pérola configura uma percepção que 
 
 
 
 

A reforça o valor do sofrimento e do esquecimento para o 
processo criativo. 

B ilustra o conflito entre a procura do novo e a rejeição ao 
elemento exótico. 

C concebe a criação literária como trabalho progressivo e de 
autoconhecimento. 

D expressa a ideia de atividade poética como experiência 
anônima e involuntária. 

E destaca o efeito introspectivo gerado pelo contato com o 
inusitado e com o desconhecido. 

 

QUESTÃO 13.  

Você pode não acreditar 

Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os 
leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das 
casas, seja ao pé da porta, seja na janela. 
A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de 
manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que alguém 
pudesse roubar aquilo. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os 
padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela que 
dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa 
normal. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que você saía 
à noite para namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, 
caminhando displicentemente, sentindo cheiro de jasmim e de 
alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. 
Você pode não acreditar: houve um tempo em que as pessoas se 
visitavam airosamente. Chegavam no meio da tarde ou à noite, 
Contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam 
sobre a vida alheia e voltavam de bonde às suas casas. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o 
namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua perto 
da casa dela, depois passava a namorar no portão, depois tinha 
ingresso na sala da família. Era sinal de que já estava 
praticamente noivo e seguro. 
Houve um tempo em que havia tempo. 
Houve um tempo. 

SANT‘ANNA, A. R. Estado de Minas. 5 maio 2013 (fragmento). 

 
Nessa crônica, a repetição do trecho ―Você pode não acreditar: 
mas houve um tempo em que…‖ configura-se como uma 
estratégia argumentativa que visa 
 
A surpreender o leitor com a descrição do que as pessoas 

faziam durante o seu tempo livre antigamente. 
B sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se 

relacionavam entre si num tempo mais aprazível. 
C advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do 

tempo nos dias atuais. 
D incentivar o leitora organizar melhor o seu tempo sem deixar 

de ser nostálgico. 
E convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativos à vida 

no passado. 
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QUESTÃO 14.  

Diante da visão de um prédio com uma placa indicando 
SAPATARIA PAPALIA, um jovem deparou com a dúvida: como 
pronunciar a palavra PAPALIA? 

 
Levado o problema à sua sala de aula, a discussão girou em torno 
da utilidade de conhecer as regras de acentuação e, 
especialmente, do auxílio que elas podem dar à correta pronúncia 
de palavras. 
 
Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e escrita, três 
alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da 
palavra PAPALIA: 
I. Se a sílaba tônica for o segundo PA, a escrita deveria ser 
PAPÁLIA, pois a palavra seria paroxítona terminada em ditongo 
crescente. 
II. Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser PAPALÍA, pois "i" e 
"a" estariam formando hiato. 
III. Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser PAPALIA, pois 
não haveria razão para o uso de acento gráfico. 
 
A conclusão está correta apenas em: 
 
A I 
B II 
C III 
D I e II 
E I e III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15.  

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. 

 

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. 
E só o autor conhece o que eletronicamente se dispõe para o 

leitor. 
QUESTÃO 16.  

O Chat e sua linguagem virtual 
O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer 
―conversa‖. Essa conversa acontece em tempo real, e, para isso, é 
necessário que duas ou mais pessoas estejam conectadas ao 
mesmo tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São 
muitos os sites que oferecem a opção de bate-papo na internet, 
basta escolher a sala que deseja ―entrar‖, salas são divididas por 
assuntos, como educação, cinema, esporte, música, sexo, entre 
outros. Para entrar, é necessário escolher um nick, uma espécie 
de apelido que identificará o participante durante a conversa. 
Algumas salas restringem a idade, mas não existe nenhum 
controle para verificar se a idade informada é realmente a idade de 
quem está acessando, facilitando que crianças e adolescentes 
acessem salas com conteúdos inadequados para sua faixa etária. 
Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos 
instantâneos com linguagem específica, uma vez que nesses 
ambientes interativos faz-se uso de protocolos diferenciados de 
interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de 
comunicação porque 
 
A possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da 

identidade real dos indivíduos, que podem recorrer a 
apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação 
em tempo real. 

B disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos 
com pessoas pré-selecionadas por meio de um sistema de 
busca monitorado e atualizado por autoridades no assunto. 

C seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária 
dos usuários que serão distribuídos nas faixas de idade 
organizadas pelo site que disponibiliza a ferramenta. 

D garante a gravação das conversas, o que possibilita que 
um diálogo permaneça aberto, independente da disposição 
de cada participante. 

E limita a quantidade de participantes conectados nas salas 
de bate-papo, a fim de garantir qualidade e eficiência dos 
diálogos, evitando mal-entendidos. 
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Literatura   
 
QUESTÃO 17.  

Observe a imagem a seguir, leia os textos e responda às questões: 
 

 
 

O peru, imperial, dava-lhe as costas para receber sua admiração. 
Estalara a cauda, e se entufou, fazendo roda: o raspar das asas no 
chão – brusco, rijo, se proclamara. Belo, belo! Tinha qualquer coisa 
de calor, poder e flor, um transbordamento. Sua ríspida grandeza 
tonitruante. Sua colorida empáfia. Satisfazia os olhos, era de se 
tanger trombeta. [...] Pensava no peru, quando voltavam. Só 
pudera tê-lo um instante, ligeiro, grande, demoroso. Saiu, sôfrego 
de o rever. Não viu: imediatamente. Só umas penas, restos, no 
chão. – ‗Ué, se matou. Amanhã não é o dia de anos do doutor?‘ 
Tudo perdia a eternidade e a certeza; num lufo, num átimo, da 
gente as mais belas coisas se roubavam. Como podiam? Por que 
tão de repente? Só no grão nulo de um minuto, o Menino recebia 
em si um miligrama de morte. 

(Guimarães Rosa, ―As margens da alegria‖, in: Primeiras Estórias). 

 
Ah! não, minha Marília, 
aproveite o tempo, antes que faça 
o estrago de roubar ao corpo as forças, 
e ao semblante a graça!  

(Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu) 
 
Oh não aguardes que a madura idade 
Te converta essa flor, essa beleza, 
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.  

(Gregório de Matos, Obra poética completa) 
 

Levando em consideração os excertos, bem como a pintura, pode-
se afirmar que a assertiva pertinente ao conteúdo das obras 
apresenta em similaridade  

 
A Carpe Diem – frase em latim de um poema de Horácio, 

popularmente traduzida para Colha o dia ou Aproveite o 
momento – é uma mensagem que pode ser subentendida na 
imagem e nos textos acima.   

B A percepção sobre a fugacidade do tempo na literatura é 
exclusiva do Arcadismo, como mostra o poema de Tomás 
Antônio Gonzaga.   

C Sacrificados, os pavões na natureza-morta de Rembrandt, 
assim como o peru imperial na estória de Rosa, alertam a 
criança-protagonista para a efemeridade da beleza.   

D No livro Primeiras Estórias, o primeiro conto, ―As margens da 
alegria‖, e o último, ―Os cimos‖, se complementam, 
apresentando as mesmas personagens no mesmo 
ambiente.   

E Nos poemas acima, a aflição dos poetas recai sobre a 
consciência da inevitabilidade da futura decrepitude e morte 
da mulher amada, assim como no conto de Rosa, o Menino 
se angustia porque sabe que sua mãe vai morrer.   

QUESTÃO 18.  

Gregório de Matos, poeta baiano, que viveu no século XVI, 
produziu uma poesia em que satiriza a sociedade de seu tempo. 
Execrado no passado por seus conterrâneos, hoje é reconhecido 
como grande poeta, sendo, inclusive, sua poesia satírica fonte de 
pesquisa histórica.  
 

Leia os poemas e analise as proposições a seguir: 
 
Poema I 

 
Triste Bahia! Oh quão dessemelhante 
Estás, e estou do nosso antigo estado! 
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, 
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante. 
 
A ti tocou-te a máquina mercante, 
Que em tua larga barra tem entrado, 
A mim foi-me trocando, e tem trocado 
Tanto negócio, e tanto negociante. 
 
Deste em dar tanto açúcar excelente 
Pelas drogas inúteis, que abelhuda 
Simples aceitas do sagaz Brichote. 
 
Oh se quisera Deus, que de repente 
Um dia amanheceras tão sisuda 
Que fora de algodão o teu capote 
                                       (Gregório de Matos) 
 
Poema II 

 
Horas contando, numerando instantes, 
Os sentidos à dor, e à glória atentos, 
Cuidados cobro, acuso pensamentos, 
Ligeiros à esperança, ao mal constantes. 
 
Quem partes concordou tão dissonantes? 
Quem sustentou tão vários sentimentos? 
Pois para a glória excedem de tormentos, 
Para martírio ao bem são semelhantes. 
 
O prazer com a pena se embaraça; 
Porém quando um com outro mais porfia, 
O gosto corre, a dor apenas passa. 
 
Vai ao tempo alterando a fantasia, 
Mas sempre com vantagem na desgraça, 
Horas de inferno, instantes de alegria. 

                                              (Gregório de Matos) 

 
I.  Além de poeta satírico, o Boca do Inferno também cultivou a 

poesia lírica, composta por temas diversificados, pois nos legou 
uma lírica amorosa, erótica e religiosa e até de reflexão sobre o 
sofrimento, a exemplo do poema II. 

II.  Considerado tanto poeta cultista quanto conceptista, o autor 
baiano revela criatividade e capacidade de improvisar, segundo 
comprovam os versos do poema I, em que realiza a crítica à 
situação econômica da Bahia, dirigida, na época, por Antônio 
Luís da Câmara Coutinho. 

III.  Em Triste Bahia, poema I, musicado por Caetano Veloso, 
Gregório de Matos identifica-se com a cidade, ao relacionar a 
situação de decadência em que se encontram tanto ele quanto 
a cidade onde vive. O poema abandona o tom de zombaria, 
atenuando a sátira contundente para tornar-se um quase 
lamento. 

IV.  Os dois poemas são sonetos, forma fixa herdada do 
Classicismo, muito pouco utilizada pelo poeta baiano, que 
desprezou a métrica rígida e criou poesia em versos brancos e 
livres. 

http://4.bp.blogspot.com/--n88ApFyXz4/VI3seeX2xbI/AAAAAAAABfk/_CpaCsh0fnA/s1600/Pav%C3%B5es+mortos.jpg
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V.  Como poeta barroco, fez uso consciente dos recursos estéticos 
reveladores do conflito do homem da época, como se faz 
presente na antítese que encerra o II poema: ―Horas de inferno, 
instantes de alegria‖. 

 
Estão CORRETAS: 
 
A I, II, III e V.    
B I, II e IV.    
C IV e V.    
D I, III e IV.    

E I, IV e V.    
 

QUESTÃO 19.  

Definição do amor 

 
Mandai-me, Senhores, hoje 
que em breves rasgos descreva 
do Amor a ilustre prosápia, 
E de Cupido as proezas. 
 
Dizem que de clara escuma, 
dizem que do mar nascera, 
que pegam debaixo d‘água 
as armas que o Amor carrega. 
 
[...] 
 
O arco talvez de pipa, 
A seta talvez esteira, 
Despido como um maroto, 
Cego como uma toupeira. 
 
[...] 
 
E isto é o Amor? É um corno. 
Isto é o Cupido? Má peça. 
 
[...] 
 
O amor é finalmente 
Um embaraço de pernas, 
Uma união de barrigas, 
Um breve tremor de artérias 
Uma confusão de bocas, 
Uma batalha de veias, 
Um reboliço de ancas, 
Quem diz outra coisa é besta.  

Gregório de Matos: Poemas escolhidos (Seleção, prefácio e notas de José Miguel 
Wisnik). São Paulo: Cia. das Letras, 2010, p. 301-312 (fragmento). 

 
Gregório de Matos viveu no Brasil no século XVII e é um 
importante escritor desse primeiro momento da literatura brasileira. 
A leitura do poema permite a identificação de características do 
pensamento barroco, vigente no período, especialmente no que diz 
respeito à 

 
A crítica à idealização amorosa.    
B valorização da cultura clássica.    
C escolha pela linguagem formal.    
D estima pelos desejos subjetivos.    
E submissão ao sentimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20.  

Destes penhascos fez a natureza 
O berço, em que nasci: oh quem cuidara, 
Que entre pedras tão duras se criara 
Uma alma terna, um peito sem dureza! 
 
Amor, que vence os tigres, por empresa 
Tomou logo render-me ele declara 
Centra o meu coração guerra tão rara, 
Que não me foi bastante a fortaleza 
 
Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, 
A que dava ocasião minha brandura, 
Nunca pude fugir ao cego engano: 
 
Vós, que ostentais a condição mais dura, 
Temei, penhas, temei; que Amor tirano, 
Onde há mais resistência mais se apura  

COSTA, Claudio Manuel da. Soneto XCVIII. Disponível em: 
<http://www.bibvirt.futuro.usp.br>. Acesso em: 26 ago. 2015 

 

 
 
Verifica-se que os versos e a pintura, em razão das características 
que lhes são peculiares, pertencem respectivamente aos períodos 
 
A Árcade e Barroco     
B Romântico e Realista     
C Quinhentista e Naturalista     
D Modernista e Vanguardista     
E Romântico e romântico 
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QUESTÃO 21.  

Leia o excerto e observe a pintura a seguir para responder à 
questão. 
 
[...] 
 
E indo a dizer o mais, cai num desmaio. 
Perde o lume dos olhos, pasma e treme, 
Pálida a cor, o aspecto moribundo; 
Com mão já sem vigor, soltando o leme, 
Entre as salsas escumas desce ao fundo. 
Mas na onda do mar, que, irado, freme, 
Tornando a aparecer desde o profundo, 
– Ah! Diogo cruel! – disse com mágoa, – 
e sem mais vista ser, sorveu-se na água.  

DURÃO, Frei José de Santa Rita. Caramuru. In: Hernâni Cidade – Santa Rita Durão. 
Rio de Janeiro: Agir, 1957. p. 88. 

   

 
 
Verifica-se, entre a pintura e o excerto apresentados, uma relação 
intertextual, na medida em que ambos tematizam 
 
A a morte, que se dá de forma gradativa no fragmento e de um 

modo direto na pintura.    
B a solidão, que se dá de maneira prolixa no fragmento e de 

forma abstrata na pintura.    
C o grotesco, que se dá de modo objetivo no excerto e de 

maneira indireta na pintura.    
D a gratidão, que se dá de maneira paradoxal no excerto e de 

modo incisivo na pintura.    
E o ódio, que se dá de maneira simplista no fragmento e de 

maneira obscura na pintura.    
 

QUESTÃO 22.   

I.  Chegou no verão, em janeiro, quando soube que Geraldo 
cancelara o contrato de locação da casa, nos Barris. Primeiro, 
e logo que se deu a Geraldo como uma escrava, foi o Jardim 
da Piedade com a casa tão perto da igreja que acordava com o 
sino batendo forte todas as manhãs. O Campo Grande, a 
seguir, lugar de grandes árvores e muitos pássaros. Depois, o 
prédio magro de três andares na ruazinha da ladeira, no Rio 
Vermelho, onde permaneceria os últimos quinze anos ao lado 
do mar e de Geraldo. E dali, após vender os móveis para 
apurar um pouco mais de dinheiro, dali saiu enxotada para o 
Bângala. 

FILHO, Adonias. O Largo da Palma. Novelas. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1981. p. 29. 

 
II.  No momento de ajoelhar aos pés do celebrante, e de 

pronunciar o voto perpétuo que a ligava ao destino do homem 
por ela escolhido, Aurélia, com o decoro que revestia seus 
menores gestos e movimentos, curvara a fronte, envolvendo-se 
pudicamente nas sombras diáfanas dos cândidos véus de 
noiva. 

Malgrado seu, porém, o contentamento que lhe enchia o 
coração e estava a borbotar nos olhos cintilantes e nos lábios 
aljofrados de sorrisos, erigia-lhe aquela fronte gentil, cingida 
nesse instante por uma auréola de júbilo. 
No altivo realce da cabeça e no enlevo das feições cuja 
formosura se toucava de lumes esplêndidos, estava-se 
debuxando a soberba expressão do triunfo, que exalta a 
mulher quando consegue a realidade de um desejo férvido e 
longamente ansiado. 
ALENCAR, José de. Senhora: perfil de mulher. 2. ed. São Paulo: FTD, 1993. p. 73. 

 
O texto II faz parte do romance Senhora, de José de Alencar, obra 
representativa do Romantismo no Brasil. 
 
Comparando-o com o texto I, inserido na narrativa O Largo da 
Palma, sobre as figuras femininas em foco está correto o que se 
afirma na alternativa  

 
A Os perfis de Aurélia e Eliane atendem ao gosto estético 

romântico.  
B Aurélia e Eliane são enfocadas como estereótipos da mulher 

presa a convenções sociais.  
C Aurélia e Eliane são personagens — cada uma em sua época 

— representativas de um ideal de mulher a ser atingido.  
D Os textos, embora se enquadrem em épocas literárias 

distintas, apresentam o ser feminino como vítima de um 
destino previamente traçado. 

E Aurélia é apresentada sob uma perspectiva de idealização; já 
Eliane é mostrada como uma mulher carente, que se frustra 
nas relações amorosas.  
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Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

 

História   
 
QUESTÃO 23.  

Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e montados 
em soberbos cavalos; depois destes, marchava o Embaixador 
do Rei do Congo magnificamente ornado de seda azul para 
anunciar ao Senado que a vinda do Rei estava destinada para 
o dia dezesseis. Em resposta obteve repetidas vivas do povo 
que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. 

Coroação do Rei do Congo em Santo Amaro, Bahia apud DEL PRIORE, M. Festas e 
utopias 

no Brasil colonial. In: CATELLI JR., R. Um olhar sobre as festas populares 
brasileiras. São Paulo: Brasiliense, 1994 (adaptado). 

 
Originária dos tempos coloniais, a festa da Coroação do Rei do 
Congo evidencia um processo de 
 
A exclusão social. 
B imposição religiosa. 
C acomodação política. 
D supressão simbólica. 
E ressignificação cultural. 
 
QUESTÃO 24.  

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

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

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

uma influência decisiva na construção de nossa linguagem 
corporal. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25.  

―Em Atenas [...] o povo exercia o poder, diretamente, na praça 
pública [...]. Todos os homens adultos podiam tomar parte nas 
decisões. Hoje elegemos quem decidirá por nós. A democracia 
antiga é vista, geralmente, como superior à moderna. Mas a 
democracia moderna não é uma degradação da antiga: ela traz 
uma novidade importante – os direitos humanos. A questão 
crucial dos direitos humanos é limitar o poder do governante. 
Eles protegem os governados dos caprichos e desmandos de 
quem está em cima, no poder.‖ 
(JANINE, Renato. A democracia, São Paulo, Publifolha, 2001, p. 8-10, texto adaptado.) 

 

A superioridade da democracia antiga com relação à moderna 
pode ser atribuída ao(à) 
 
A poder dado aos homens mais velhos, dotados de virtude e 

sabedoria, para decidirem sobre os destinos da cidade. 
B condução, de forma justa, da vida em sociedade e garantia do 

direito de todos os habitantes da cidade de participarem das 
assembleias. 

C poder dado aos homens que se destacaram como os mais 
corajosos nas guerras e aos mais capazes nas ciências e nas 
artes, para estes tomarem as decisões nas assembleias 
realizadas em praça pública. 

D fato de o povo eleger seus representantes políticos para tomar 
decisões sobre os destinos da cidade e definir os seus 
direitos, em praça pública, de modo a evitar atitudes arbitrárias 
e injustas dos governantes. 

E participação direta dos cidadãos nas decisões de interesse do 
todo no âmbito do espaço público. 

 
QUESTÃO 26.   

 

―O tempo das descobertas foi, ainda, o tempo de Lutero, Calvino, 
Erasmo, Thomas Morus, Maquiavel, ... Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Van Eyek, da Companhia de Jesus...‖  

(Adauto Novaes, Experiência e destino.)  

 

O período e os nomes citados no texto correspondem a:  
 
A cultura do Renascimento científico e artístico italiano, política 

Iluminista e Humanista e Contrareforma religiosa.  
B cultura Iluminista e Renascentista, política do Absolutismo 

Real e Reforma Presbiteriana.  
C cultura do Renascimento e Humanismo, política Absolutista, 

Reforma e Contra-reforma.  
D cultura do Renascimento e do Iluminismo, reformas da 

política. Absolutista e difusão do paganismo. 
E Despotismo Esclarecido e políticas de liberdade religiosa. 
 
QUESTÃO 27.  

O Rei Henrique VIII, aclamado defensor da fé pela Igreja Católica, 
rompeu com o Papa Clemente VII em 1534, por:  
 
A opor-se ao Ato de Supremacia que submetia a Igreja 

Anglicana à autoridade do Papa.  
B rever todos os dogmas da Igreja Católica, incluindo a 

indissolubilidade do sagrado matrimônio, através do Ato dos 
Seis Artigos.  

C aceitar as 95 teses de Martinho Lutero, que denunciavam as 
irregularidades da Igreja Católica.  

D ambicionar assumir as terras e as riquezas da Igreja Católica 
e enfraquecer sua influência na Inglaterra.  

E defender que o trabalho e a acumulação de capital são 
manifestações da predestinação à salvação eterna como 
professava Santo Agostinho.  
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QUESTÃO 28.  

Que coragem afinal é a dele, o Dr. Patinha de Gato, o novo Papa 
de Wittemberg, o Dr. Cadeira de Balanço, o amante dos banhos de 
sol? Ah, ele afirma que não deve haver revolta porque a espada foi 
entregue por Deus aos governantes. Mas o poder da espada 
pertence a toda a comunidade!  
As pregações de Münzer gozaram de popularidade nas 
comunidades rurais, isto porque:  
 
A as idéias reformistas defendidas por Lutero condenavam a 

exploração feudal dos camponeses alemães.  
B a condenação a propriedade privada e a defesa da igualdade 

entre os homens atendiam os anseios dos camponeses.  
C a nobreza alemã protegia os reformadores que tinham um 

discurso contra as propriedades da Igreja.  
D os camponeses eram luteranos e apoiavam os ideais da 

reforma proposta por Münzer.  
E a reforma na Alemanha teve um caráter social baseado no 

discurso da igualdade e da fraternidade. 
 

Geografia 
 

QUESTÃO 29.  

 
TEIXEIRA, W. et. al. (Orgs.) Decifrando a Terra. 

São Paulo. Companhias Editora Nacional, 2009 (adaptado). 
 
O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de 
animais do Período Jurássico. As rochas em que se encontram 
esses fósseis são 
 
A magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores 

extinções desses animais já conhecidas ao longo da história 
terrestre. 

B sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e 
litificados com o restante dos sedimentos. 

C magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, 
possibilitando a formação de tocas que foram posteriormente 
lacradas. 

D sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na 
figura simboliza um evento de erosão dessa área 
representada. 

E metamórficas, pois os animais representados precisavam 
estar perto de locais quentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30.  

O terremoto de  na escala Richter que atingiu a costa oeste do 
Chile, em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da 
região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de 
Concepción se deslocou pelo menos três metros para a oeste, 
enquanto Santiago, mais próxima do local do evento, deslocou-se 
quase  centímetros para a oeste-sudoeste. As cidades de 
Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram 
suas posições alteradas significativamente  centímetros 
e  centímetros, respectivamente). 

Revista InfoGNSS, Curitiba, ano 6, n. 31, 2010. 
 

No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em 
determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão 
concentrados em 
 
A áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva, 

formando cordilheiras. 
B b)faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe 

sedimentos, provocando tsunamis. 
C c)estreitas faixas de intensidade sísmica, no contato das 

placas tectônicas, próximas a dobramentos modernos. 
D d)escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas aos 

processos de intemperismo, com alterações bruscas de 
temperatura. 

E áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro 
das placas tectônicas, em regiões conhecidas como pontos 
quentes. 

 
QUESTÃO 31.   

URBANIZAÇÃO DESCONTROLADA 

Na verdade, o grande período da sociedade brasileira foi o pós-
guerra, quando é adotado o padrão da sociedade de ―bem-estar 
social‖. Esse é o melhor momento tanto em termos de crescimento 
econômico quanto de crescimento ligado a uma política 
redistributiva. Foram abertos canais de promoção social, com 
investimentos públicos em infra-estrutura, em serviços de base, 
educação, saúde e urbanização. Isso perdurou até os fins dos 
anos 1970, mas a partir daí o país voltou a patinar e tornou-se 
cada vez mais concentrador de renda. Como, mesmo com 
retração econômica, a população continuou a crescer, passamos a 
ter cada vez mais marginalizados e excluídos.Hoje, o que era um 
problema social virou um problema de segurança e vivemos o 
agravamento de um quadro que era excludente. Temos uma 
situação de confronto entre o contigente de excluídos e aqueles 
que concentram as possibilidades. 

(Nicolau Sevcenko. In: Cartacapital, 8/10/2003, p. 38) 

 
Se o pós-guerra foi importante para a sociedade brasileira, para a 
economia ele representou 
 
A o reaquecimento das exportações do café que passou a ser 

plantado no norte do Paraná. 
B a ocupação de grandes extensões do Centro-Oeste e da 

Amazônia com a agropecuária. 
C a redução das desigualdades regionais que voltaram a se 

acentuar na década de 1970. 
D um grande impulso no processo de industrialização 

comandado pelo Estado. 
E o início da descentralização industrial através da atuação das 

transnacionais. 
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QUESTÃO 32.  

 
Os três anos em que ocorrem os maiores índices de crescimento 
do PIB, correspondem, no Brasil, ao governo do general 
 
A Costa e Silva, que impulsionou o crescimento econômico. 
B Médici, que propagandeou o ―milagre brasileiro‖. 
C Figueiredo, que lançou o III Plano Nacional de 

Desenvolvimento. 
D Geisel, que estimulou investimentos no setor de indústria 

pesada. 
E Castelo Branco, que executou o Programa de Ação 

Econômica do Governo. 
 
QUESTÃO 33.  

De acordo com a composição ―Triste Partida‖ de Patativa do 
Assaré, nas estrofes que dizem:  
 
No topo da serra 
Oiando pra terra 
Seu berço, seu lar 
[...] 
Aquele nortista 
Partido de pena 
De longe acena 
Adeus meu lugar... 
  
A categoria geográfica ―lugar‖ que aparece no fragmento do texto 
está empregada, 
 
A com o sentido de paisagem, pois é do topo da serra que o 

retirante delimita visualmente o que ele denomina como o seu 
lugar. 

B com o sentido de território, pois trata-se de um espaço 
apropriado pelo fazendeiro, o qual exerce sobre o mesmo 
uma relação de poder. 

C corretamente porque está impregnada de emoções e de 
afetividade. Há uma identidade de pertencimento para com 
esta parcela d espaço. 

D com conotação de região natural, pois trata-se do Sertão 
nordestino de abrangência do clima semi-árido de chuvas 
escassas e irregulares e da presença da vegetação de 
caatinga. 

E erroneamente porque ninguém pode ter o sentimento de 
identidade e de pertencimento a uma terra inóspita que só lhe 
causa sofrimento. O lugar é para cada pessoa o espaço onde 
consegue se reproduzir economicamente. 

 
 

QUESTÃO 34.  

Na década de 1960, a empresa Sony lançou o seu televisor 
portátil. Uma das primeiras propagandas deste produto, difundidas 
nos EUA, é reproduzida abaixo. Nela afirmava-se: Segure o futuro 
em suas mãos com Sony. 
 

 
(www.wellmedicated.com/inspiration. Adaptado.) 

  
No contexto da matéria publicitária, conclui-se que: 

  
A o controle social exercido sobre a técnica impede que esta 

altere a nossa percepção do mundo. 
B as sociedades industrializadas contemporâneas libertaram-se 

da dependência da tecnologia e de seus produtos. 
C graças aos programas sociais, foi possível assegurar um 

patamar tecnológico mínimo a todos os seres humanos. 
D as inovações no campo da comunicação aceleraram-se a 

ponto de alterar a nossa relação com o tempo e o espaço. 
E os valores e os comportamentos sociais foram, ao longo da 

história da humanidade, afetados pelos meios de 
comunicação de massa. 
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Sociologia 
 
QUESTÃO 35.  

―Não é nossa culpa/ Nascemos já com uma benção/ Mas isso não 
é desculpa/ Pela má distribuição/ Com tanta riqueza por aí, onde é 
que está/ Cadê sua fração/ Com tanta riqueza por aí, onde é que 
está/ Cadê sua fração/ Até quando esperar/ E cadê a esmola que 
nós damos/ Sem perceber que aquele abençoado poderia ter sido 
você/ Com tanta riqueza por aí, onde é que está/ Cadê sua fração/ 
Até quando esperar a plebe ajoelhar/ Esperando a ajuda de Deus/ 
Posso/ Vigiar teu carro/ Te pedir trocados/ Engraxar seus sapatos/ 
Sei/ Não é nossa culpa/ Nascemos já com uma benção/ Mas isso 
não é desculpa/ Pela má distribuição/ Com tanta riqueza por aí, 
onde é que está/ Cadê sua fração/ Até quando esperar/ A plebe 
ajoelhar/ Esperando a ajuda do divino Deus‖  

(PLEBE RUDE. Até quando esperar. O concreto já rachou. 1986). 
 

Na canção acima, temos exposto claramente a questão da 
desigualdade social. Segundo os versos, é possível afirmar que: 
 
A A desigualdade tem como origem uma determinação divina. 
B A desigualdade é eminentemente política. 
C A origem da desigualdade é a inércia e conformismo da 

―plebe‖. 
D A desigualdade tem como base a concentração de riqueza e 

má distribuição de renda. 
E A desigualdade é resultante de uma estratificação baseada 

em castas sociais. 
 
QUESTÃO 36.  

―Não atribuas a orgulho ou arrogância o meu silêncio. Rói-me o 
coração o arrependimento quando me vejo assim ultrajado. Afinal, 
quem mais senão eu asselou cabalmente a esses novos deuses 
os seus privilégios? (...) Ouvi, porém as tribulações dos mortais; 
ouvi como, de parvos que eram, os tornei racionais e dotados de 
inteligência. Quero conta-lo, não porque tenha queixa da 
humanidade, mas para demonstrar quão amistosas foram as 
minhas dádivas. Eles, antes, olhavam à toa, sem ver; escutavam 
sem ouvir (...) Desconheciam casas de tijolos ensolaradas e não 
sabiam lavrar a madeira; moravam sob a terra, como ágeis 
formigas, no fundo sem sol das cavernas (...) Eu, desgraçado, que 
inventei para os homens tais engenhos (...) Posso contar tudo 
resumido em breves palavras: todas as artes os mortais devem a 
Prometeu‖ 

 (ÉSQUILO. Prometeu acorrentado). 

 
―Prometeu virá a ser o mito predileto de Marx; a epígrafe de sua 
tese de doutorado será a fala de Prometeu a Zeus em Ésquilo: 
‗Sabe tu que jamais quereria eu trocar meu infortúnio pela 
condição de servo teu. Pois melhor me parece estar acorrentado a 
este rochedo do que passar toda a vida como fiel mensageiro do 
pai Zeus‘‖  

(WILSON, E; Rumo à estação Finlândia) 

 
Segundo os dois trechos acima, tendo como base o pensamento 
de Karl Marx, é correto afirmar que o mito de Prometeu: 

 

A Evidencia a alienação e obediência dos homens em relação 
aos deuses. 

B Expõe o conceito chave de exploração capitalista, a mais-
valia. 

C Exalta o trabalho e a rebeldia como valores essencialmente 
humanos. 

D Mostra o caráter fetichista dos mitos gregos. 
E Descreve a passagem do sistema socialista para o comunista.  
 
 
 
 

QUESTÃO 37.  

―Outra era a de que pertencia ao grupo dos suicidas. E aqui é 
necessário esclarecer que não se devem considerar suicidas 
somente aqueles que se matam. Entre estes há suicidas que só o 
chegaram a ser por mero acaso, e de cuja essência do suicídio 
não fazem realmente parte. Entre os homens sem personalidade, 
sem características definidas, sem destino traçado, entre os 
homens incapazes e amorfos, há muitos que perecem pelo 
suicídio, sem por isso pertencerem ao tipo dos suicidas, ao passo 
que há muitos que devem ser considerados suicidas pela própria 
natureza de seu ser, os quais, talvez a maioria, nunca atentaram 
efetivamente contra a própria vida‖ (HESSE, H. O lobo da estepe). 
O suicídio, no transcorrer da história, foi abordado de vários 
ângulos: mitológico, teológico, filosófico, psicológico, sociológico, 
etc. No trecho acima, no clássico romance do escritor suíço 
Hermann Hesse, o suicídio é visto segundo qual a perspectiva? 
 
A Sociológica, baseada em estatísticas. 
B Teológica, baseada na condenação do ato suicida. 
C Mitológica, baseada no determinismo cósmico. 
D Filosófica e psicológica. 
E Biológica ou orgânica. 
 
QUESTÃO 38.  

―No mundo deles, era quase regra desejar sempre mais do que se 
podia comprar. Não eram eles que tinham decretado isso; era uma 
lei da civilização, um dado de fato, de que a publicidade em geral, 
as revistas, a arte das vitrines, o espetáculo da rua, e até, sob certo 
aspecto, o conjunto das produções comumente chamadas 
culturais eram as expressões mais adequadas. Sendo assim, eles 
estavam errados de se sentir, em certos instantes, atingidos em 
sua dignidade: essas pequenas mortificações – perguntar num tom 
meio inseguro o preço de alguma coisa, hesitar, tentar regatear, 
espiar as vitrines sem se atrever a entrar, ter vontade, ter um ar 
mesquinho – também faziam o comércio funcionar. Orgulhavam-se 
de ter pagado alguma coisa mais barato, de tê-la conseguido por 
dois tostões, por quase nada‖ (PEREC, G. As coisas. Uma história 
dos anos sessenta). 
O trecho acima foi extraído do romance do escrito francês Georges 
Perec (1936-82). Segundo uma perspectiva marxista, podemos 

afirmar que: 
 
A Temos um conjunto de ações sociais relativo a um valor. 
B Temos um conjunto de ações sociais tradicionais. 
C Temos uma sociedade de consumo que fetichiza a 

mercadoria. 
D Vemos uma sociedade socialista, mais austera e racional. 
E Temos um conjunto de ações sociais de caráter afetivo. 
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QUESTÃO 39.  

―(...) o que significa, então, o termo socialismo? Conforme já 

mencionamos, a palavra tem muitos significados. Mas o que 
geralmente é considerado o antônimo de socialismo é a ordem 
econômica privada, isto é, uma situação na qual o suprimento das 
necessidades econômicas está nas mãos de empresários 
privados, realizando-se de tal maneira que estes empresários 
privados reúnem meios operacionais materiais, funcionários 
administrativos e mão de obra mediante contratos de compra e 
contratos salariais. Eles, então, produzem os bens e os vendem no 
mercado, a seu próprio risco e com a esperança de obter lucros‖  

(WEBER, M. O socialismo. In: Escritos Políticos) 
 

Segundo a definição de socialismo dada por Max Weber, a ênfase 
recai: 
 
A Sobre a exploração do trabalhador de acordo com a lei da 

mais-valia. 
B Sobre a alienação do trabalhador na modernidade. 
C Na contraposição entre socialismo e economia capitalista 

privada. 
D No caráter fetichista da sociedade de consumo capitalista. 
E Na crítica à autoridade do Estado e na defesa da abolição das 

hierarquias. 
 
QUESTÃO 40.  

―‖Entraram em Carnafaum e, logo no sábado, foram à sinagoga. E 
ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, 
pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os 
escribas. 
Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um 
espírito impuro, que gritava, dizendo: ‗Que queres de nós, Jesus 
Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és: o Santo de 
Deus‘. Jesus, porém, o conjurou severamente: ‗Cala-te e sai dele‘. 
Então o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando 
grande grito, deixou-o. Todos então se admiraram, perguntado uns 
aos outros: ‗Que é isto? Um novo ensinamento com autoridade! 
Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens, e eles lhe 
obedecem!‘. Imediatamente a sua fama se espalhou por todo 
lugar, em toda a redondeza da Galileia‖  

(EVANGELHO DE SÃO MARCOS, 1: 22-28) 

 
Max Weber elaborou o conceito de dominação social e 
estabeleceu uma tipologia desta. No trecho acima, de qual tipo de 
dominação estamos falando? 
 
A Dominação racional 
B Dominação teológica 
C Dominação tradicional 
D Dominação carismática 
E Dominação autocrática  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filosofia  
 
QUESTÃO 41.  

Marque a alternativa que melhor exemplifica a diferença entre o 
pensamento mítico e o filosófico. 
 
A A Filosofia tem como característica a busca por explicações 

racionais, o mito baseia-se essencialmente em explicações 
fantasiosas da realidade, porem com o desenvolvimento da 
Filosofia o mito tornou-se razão. 

B A religião, as tradições e os mitos explicavam todas coisas, 
mas suas explicações já não satisfaziam aos que 
interrogavam sobre as causas da mudança, da permanência, 
da repetição, da desaparição e do ressurgimento de todos os 
seres, não convenciam nem satisfaziam a quem desejava 
conhecer a verdade sobre o mundo, o conhecimento filosófico 
surge como uma nova forma de explicação de mundo mais 
racional.  

C O mito não se importava com contradições, já a Filosofia 
admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, 
mas exige que a explicação seja coerente, lógica e racional, o 
mito é racional e não admite estas contradições. 

D No inicio da filosofia não havia uma separação plena entre 
esta e o mito, pois este último pretendia narrar como as coisas 
eram ou tinham sido no passado longínquo e fabuloso, 
voltando-se para o que era antes que tudo existisse tal como 
existe no presente e a Filosofia, se preocupa em explicar 
como e por que,destas questões no passado, no presente e 
no futuro de uma forma racional. 

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

 
QUESTÃO 42.  

A origem da palavra Filosofia nos lembra que o filósofo é aquele 
que: 
 
A Representa o sábio da Antigüidade grega.  
B Narra os diversos mitos existentes em sua época.  
C Governa a polis (Cidade-Estado) grega. 
D Aquele que ama a sabedoria. 
E Aquele que ama a paixão. 
 
QUESTÃO 43.  

―O homem primitivo encontrava, diante de si, uma realidade 
desconhecida e desconcertante. Sua razão exigia uma ordenação 
mental daquela realidade para conviver e sobrepor-se a ela. O mito 

foi esta ordenação primeira da confusão ―caótica do real‖ e uma 
explicação seja da ordem da Natureza seja da ordem social‖. 
Com a base no texto e em seus conhecimentos responda: 
 
A O mito é a única forma de conhecimento na Grécia Antiga.  
B A narrativa mítica é uma cosmologia, ou seja, um 

ordenamento racional da ordem do mundo. 
C O mito, assim como, a ciência, a filosofia, a religião... É uma 

das formas que o homem encontrou para explicar a realidade 
assustadora que o cerca. 

D A razão é a grande criadora do mito na antigüidade. 
E Mito e razão são as mesmas coisas, ou seja, a capacidade do 

homem criar histórias. 
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QUESTÃO 44.  

―A atividade filosófica mais importante consiste no esforço sincero 
e na procura inteligente de soluções para os problemas que 
afligem a época em que vivemos‖. 
Com base no texto e em seus conhecimentos sobre Filosofia, o 
filósofo serve-se de quais ―instrumentos‖ para sua investigação 
filosófica acerca do mundo:  
 
A Científicos e matemáticos. 
B Argumentos racionais e lógicos. 
C Narrativas míticas e poéticas. 
D Teológicos e científicos. 
E Matemática e experiência. 
 
QUESTÃO 45.  

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 Filosofia política, enquanto análise do Estado e sua 

legislação. 
E A investigação acerca da origem e dos fenômenos da 

natureza. 
 
QUESTÃO 46.  

Marque a alternativa que não podemos extrair como verdadeira 
sobre a questão do mito: 
 
A Que procura uma compreensão da realidade num nível 

sobrenatural através da interferência dos deuses na terra. 
B Revela, através de narrativas, a origem de tudo e de como 

funciona (inclusive a vida humana). 
C Explica mundo e realidade apoiando-se em características 

fundamentais, como a intimidade com a religião. 
D É um conhecimento dogmático, pois não permite 

contestações que invalidem sua explicação do mundo. 
E O mito propõe que o mundo deva ser entendido a partir da 

racionalidade e da filosofia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática e suas Tecnologias 
 
TEXTO 

Uma loja identifica seus produtos com um código que 
utiliza 16 barras, finas ou grossas. Nesse sistema de 
codificação, a barra fina representa o zero e a grossa o 1. A 
conversão do código em algarismos do número correspondente 
a cada produto deve ser feita de acordo com esta tabela: 
 

40100

30011

20010

10001

00000

AlgarismoCódigo

  

91001

81000

70111

60110

50101

AlgarismoCódigo

 
 

Observe um exemplo de código e de seu número 
correspondente: 
 

 

 
 
QUESTÃO 47.  

Considere o código abaixo, que identifica determinado produto. 
 

 
 
Esse código corresponde ao seguinte número: 
 
A 6835 
B 5724 
C 8645 
D 9768 
E 9990 
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QUESTÃO 48.  

Alguns brasileiros têm o hábito de trocar de carro a cada um ou 
dois anos, mas essa prática nem sempre é um bom negócio, pois 
o veículo desvaloriza com o uso. Esse fator é chamado de 
depreciação, sendo maior nos primeiros anos de uso. 
Uma pessoa realizou uma pesquisa sobre o valor de mercado dos 
dois veículos (X e Y) que possui. Colocou os resultados obtidos em 
um mesmo gráfico, pois os veículos foram comprados juntos. 

 
 
Após a pesquisa, ela decidiu vender os veículos no momento em 
que completarem quatro anos de uso. 

Disponível em: www.carrosnaweb.com.br.  
Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado). 

 
Considerando somente os valores de compra e de venda dos 
veículos por essa pessoa, qual a perda, em reais, que ela terá? 
 
A 10 000,00 
B 15 000,00 
C 25 000,00 
D 35 000,00 
E 45 000,00 
 
QUESTÃO 49.  

Uma fundição de alumínio utiliza, como matéria prima, lingotes de 
alumínio para a fabricação de peças injetadas. Os lingotes são 
derretidos em um forno e o alumínio, em estado líquido, é injetado 
em moldes para se solidificar no formato desejado. O gráfico indica 
as curvas de resfriamento do alumínio fundido no molde para três 
diferentes fluidos refrigerantes (tipo I, tipo II e tipo III), que são 
utilizados para resfriar o molde, bem como a curva de resfriamento 
quando não é utilizado nenhum tipo de fluido refrigerante. A peça 
só pode ser retirada do molde (desmolde) quando atinge a 
temperatura de 100 ºC. Para atender a uma encomenda, a 
fundição não poderá gastar mais do que 8 segundos para o 
desmolde da peça após a sua injeção. 
 

 
 

Com a exigência para o desmolde das peças injetadas, qual(is) 
fluido(s) refrigerante(s) poderá(ão) ser utilizado(s) no resfriamento? 
 
 

A Qualquer um dos fluidos do tipo I, II e III. 
B Somente os fluidos do tipo II e III. 
C Somente  fluido do tipo III. 
D Não será necessário utilizar nenhum fluido refrigerante. 
E Nenhum dos fluidos refrigerantes indicados atende às 

exigências. 
 
QUESTÃO 50.  

Bruno, aluno do curso de Agricultura do IFPE - Vitória, começou 
um estágio na sua área, recebendo a remuneração mensal de um 
salário mínimo. Ele resolveu fazer algumas economias e decidiu 
poupar dois salários em 2017 e três salários em 2018. Se Bruno 
economizar exatamente o que planejou, tomando como base o 
salário mínimo, na imagem abaixo, podemos afirmar que ele 
poupará  

 

 
  

A  R$ 4.726,60.  

B  R$ 3.789,60.  

C  R$ 4.747,40.  

D  R$ 5.684,40.  

E  R$ 3.810,40.  

 
QUESTÃO 51.  

Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova 

dos 400  metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 

1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova, com a marca 

de 43,18  segundos. 

 
Esse tempo, em segundo, escrito em notação científica é  

  

A  20,4318 10  

B  14,318 10  

C  043,18 10  

D  1431,8 10  

E  24.318 10  
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QUESTÃO 52.  

Na figura a seguir, tem-se o gráfico de uma reta que representa a 
quantidade, medida em mL, de um medicamento que uma pessoa 
deve tomar em função de seu peso, dado em kgf, para tratamento 
de determinada infecção. 
O medicamento deverá ser aplicado em seis doses. 

 
Assim, uma pessoa que pesa 85kgf receberá em cada dose: 
 
A 7 mL 
B 9 mL 

C 8 mL 
D 10 mL 
E 12 mL 

 
QUESTÃO 53.  

Em um aeroclube, o custo de um voo com 10 km de distância é de 
R$ 30,00, acrescidos das despesas com pouso e decolagem, que 
perfazem R$ 900,00. No plano cartesiano abaixo, temos 
representados os pontos A (-4,6) e B (8,1), e cada unidade 
corresponde a 10 Km. 

 

 
 
Um avião decola do ponto A e pousa no ponto B fazendo uma 

trajetória retilínea. Qual o gasto desse voo?  
 
A R$ 1.390,00    
B R$ 1.490,00 
C R$ 1.590,00    
D R$ 1.290,00 
E R$ 1.690,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 54.  

Cada um dos círculos da figura ao lado deverá ser pintado com 
uma cor única, escolhidas dentre 4 disponíveis. Sabendo-se que 
dois círculos consecutivos nunca serão pintados com a mesma 
cor, então o número de formas de se pintar o círculo é: 

 
 
A 100              
B 240        
C 729          
D 2916     
E 5040 
 
QUESTÃO 55.  

Um conjunto de oito tanques, dispostos conforme mostra a Figura 
2, deverá ser cheio com diferentes tipos de ácidos, sendo que cada 
tanque deverá conter um único tipo de ácido, escolhido entre cinco 
tipos diferentes. 

 
 
        Por imposição técnica, dois tanques com vértices em comum 
não poderão conter o mesmo tipo de ácido; a quantidade de 
maneiras de se encher os tanques é:  
 
A 81920.  
B 390625.  
C 32768.  
D 65536.  
E 160000 
 
QUESTÃO 56.  

A seguir, temos o fatorial de alguns números. 
 
1! = 1 
2! = 2.1 
3!= 3.2.1 
4!= 4.3.2.1 
 
Considere o astronômico resultado  de 2013! Quanto vale a soma 
dos seus três últimos algarismos?  
 
A 0    
B 6    
C 13    
D 20    
E 21 
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Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias 

 

Biologia   
 

 
QUESTÃO 57.  

Dentro do domínio Bacteria, podemos encontrar os menores e 
mais simples seres vivos com organização celular. Esse domínio 
reúne organismos unicelulares e procariontes (do grego proto = 
primeiro; cario = núcleo; ontos = ser), pois suas células não 
apresentam núcleo organizado, ou seja, não possuem membrana 
nuclear. Além disso, não têm organoides membranosas em seu 
interior. Os representantes desse dominio são as bactérias e as 
cianobactérias (cianofíceas).  
Das alternativas abaixo, qual delas está de acordo com a 
organização estrutural dos representantes do Domínio Bactéria: 
 
A A parede celular que recobre a membrana citoplasmática e 

confere forma às bactérias é formada por Quitina. 
B Os plasmídeos são moléculas circulares de DNA extra nuclear 

que podem ser trocadas durante a conjugação ou conferir 
resistir à antibióticos as bactérias. 

C O material genético das bactérias é denominado nucleóide 
(DNA) e fica disperso pelo citoplasma devido à ausência de 
membrana plasmática. 

D O ribossomo que, durante a síntese protéica, está ligado a 
uma molécula de DNAm. 

E lisossomo, com proteínas proteolíticas que ajudam na 
eliminação de restos celulares. 
 

QUESTÃO 58.  

A infecção por HIV representa um dos grandes desafios para os 
virologistas e constituí ainda uma doença sem cura. As afirmativas 
a seguir se referem a esse assunto. Analise e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A Janela imunológica é o período em que não são encontrados 

anticorpos contra o HIV no organismo do indivíduo infectado. 
B O genoma do vírus HIV é constituído de DNA. 
C Toxoplasmose em indivíduos aidéticos possui a mesma 

progressão que em indivíduos não infectados pelo HIV. 
D O uso de preservativo consegue impedir, em 100%, que uma 

pessoa adquira a infecção pelo HIV. 
 
QUESTÃO 59.  

Associe os números das estruturas celulares assinaladas no 
desenho com os respectivos nomes da coluna a seguir do 
desenho. A seguir, assinale a opção em que a sequência coincida 
com o que foi marcado na coluna. 

 
 

 

(  ) Centríolo 
(  ) Retículo endoplasmático 
(  ) Complexo de Golgi 
(  ) Vacúolo 
(  ) Carioteca 
(  ) Mitocôndria 
 
A 2, 1, 3, 5, 6, 4 
B 2, 1, 3, 5, 4, 6 
C 1, 6, 5, 3, 2, 4 
D 6, 4, 3, 5, 1, 2 
E 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
QUESTÃO 60.  

Se examinarmos a composição química dos alimentos que 
ingerimos, notaremos que a maioria deles apresenta certa 
quantidade de sais minerais, os quais participam dos organismos 
vivos de duas maneiras principais: dissolvidos na forma iônica e 
na forma imobilizada. A água favorece a dissociação iônica dos 
sais minerais e, na forma de íons, eles são utilizados nas mais 

diversas atividades metabólicas. Sobre os componentes da 
bioquímica celular citados no texto, podemos afirmar que: 

 
I.  A água é a substancia mais abundante no organismo, é o 

solvente universal e desempenha funções importantes como: é 
o meio de transporte de substancias nos seres vivos, participa 
das reações de hidrólises, atua como lubrificante, participa dos 
processos de excreção e realiza a regulação térmica e 
osmótica nos diversos seres vivos. 

II.  Os sais de cálcio são importantes para a calcificação do tecido 
ósseo, para a coagulação do sangue e contração muscular. 

III.  Os sais que contém ferro, obtidos na dieta alimentar, 
favorecem a produção de hemoglobina, um carboidrato 
importante na formação das hemácias e no transporte dos 
gases respiratórios. 

IV.  Os sais de magnésio encontrados no solo são absorvidos 
pelas plantas e participam da constituição molecular da 
clorofila. O iodo presente no sal de cozinha e usado em nosso 
cotidiano nutricional é profilático do bócio endêmico, o papo, 
que é o crescimento da glândula tireóide. 

V.  A taxa hídrica de um organismo depende da espécie 
considerada, da idade desse organismo e da atividade 
metabólica da célula e ou do tecido. 

 
O conjunto das afirmações corretas encontra-se no item: 
 
A I, II, IV e V 
B I, II, III e IV 
C I, III, IV e V 
D II, III, IV e V 
E III, IV e V 

 
QUESTÃO 61.  

Qual das alternativas a seguir caracteriza melhor a reprodução 
assexuada? 
 
A Envolve um único genitor. 
B Envolve dois ou mais genitores. 
C Envolve fusão de gametas. 
D Produz descendência geneticamente diferente do 

genitor. 
E Envolve 3 ou mais parceiros. 
 
QUESTÃO 62.  

O resultado imediato da fecundação é a 
 
A liberação do gameta feminino do ovário. 
B formação do óvulo. 
C formação do zigoto. 
D formação do espermatozóide. 
E não nascerá nada, devido ao capitalismo. 
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Física   
 

QUESTÃO 63.  

Técnica permite reciclagem de placas de circuito impresso e 
recuperação de metais. 

 
Circuitos eletrônicos de computadores, telefones celulares e 

outros equipamentos poderão agora ser reciclados de forma 
menos prejudicial ao ambiente graças a uma técnica que 
envolve a moagem de placas de circuito impresso. 

O material moído é submetido a um campo elétrico de alta 
tensão para separar os materiais metálicos dos não metálicos, 
visto que a enorme diferença entre a condutividade elétrica dos 
dois tipos de materiais permite que eles sejam separados. 
 
Considerando as informações do texto e os conceitos físicos, 
pode-se afirmar que os componentes: 

 
A metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem menor ação 

deste por serem de maior condutividade elétrica. 
B metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem maior ação 

deste por serem de maior condutividade elétrica. 
C metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem menor ação 

deste por serem de menor condutividade elétrica. 
D não metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem maior 

ação deste por serem de maior condutividade elétrica. 
E não metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem menor 

ação deste por serem de maior condutividade elétrica. 
 

QUESTÃO 64.  

2. Pequenas esferas, carregadas com cargas elétricas negativas 
de mesmo módulo Q, estão dispostas sobre um anel isolante e 
circular, como indicado na figura I. Nessa configuração, a 
intensidade da força elétrica que age sobre uma carga de prova 
negativa, colocada no centro do anel (ponto P), é F1. Se forem 
acrescentadas sobre o anel três outras cargas de mesmo módulo 
Q, mas positivas, como na figura II, a intensidade da força elétrica 
no ponto P passará a ser: 

 
A zero       
B (1/2).F1         
C (3/4).F1        
D F1         
E 2.F1 
 
QUESTÃO 65.  

O módulo do vetor campo elétrico (E) gerado por uma esfera 
metálica de dimensões desprezíveis, eletrizada positivamente, no 
vácuo (k0 = 9 x 10

9
 N.m

2
/C

2
), varia com a distância ao seu centro 

(d), segundo o diagrama dado. 

 
 

Sendo e = 1,6 x 10
-19

 C (módulo da carga do elétron ou do próton) 
a carga elementar, podemos afirmar que essa esfera possui: 

 
A um excesso de 1 x 10

10
 elétrons em relação ao número de 

prótons. 
B um excesso de 2 x 10

10
 elétrons em relação ao número de 

prótons. 
C um excesso de 1 x 10

10
 prótons em relação ao número de 

elétrons. 
D um excesso de 2 x 10

10
 prótons em relação ao número de 

elétrons. 

E igual número de elétrons e prótons. 
 
QUESTÃO 66.  

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

 
 
Em que intervalo de tempo o corredor apresenta ACELERAÇÃO 
máxima? 
 
A Entre 0 e 1 segundo.          
B Entre 1 e 5 segundos.          
C Entre 5 e 8 segundos.         
D Entre 8 e 11 segundos.          
E Entre 9 e 15 segundos. 
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QUESTÃO 67.  

O gráfico v × t representa os movimentos de dois automóveis, com 
velocidades v1e v2. A área hachurada representa a distância entre 
os automóveis no instante t, medida ao longo da mesma trajetória, 
no seguinte caso: 

 

 
A partiram da mesma posição e em instantes diferentes           
B partiram do mesmo instante e de posições diferentes 
C partiram em instantes diferentes e de posições diferentes        
D partiram da mesma posição e no mesmo instante 
E em qualquer dos casos acima. 
 
QUESTÃO 68.  

O gráfico da distancia em função do tempo representa o 
movimento de uma partícula. 
 

 
 
Nos intervalos de tempo Δt1 = 0 a 1h e Δt2 = 1 a 2h, essa partícula 
descreve, respectivamente, movimento : 
 
A uniforme e uniforme.           
B acelerado e uniforme.           
C desacelerado e uniforme.           
D acelerado e desacelerado. 
E desacelerado e acelerado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Química   
 

 
QUESTÃO 69.  

A cadeia carbônica acíclica, ramificada, homogênea e insaturada 
é: 
 

A  
 

B  

 

C  

 

D  

 

E  

 
 
QUESTÃO 70.  

O senso comum nos diz que os polímeros orgânicos (plásticos) em 
geral são isolantes elétricos. Entretanto, os polímeros condutores 
são materiais orgânicos que conduzem eletricidade. O que faz 
estes polímeros diferentes é a presença das ligações covalentes 
duplas conjugadas com ligações simples, ao longo de toda a 
cadeia principal, incluindo grupos aromáticos. Isso permite que um 
átomo de carbono desfaça a ligação dupla com um vizinho e 
refaça-a com outro. Assim, a carga elétrica desloca-se dentro do 
material.  

FRANCISCO, R. H. P. ―Polímeros condutores‖. Revista Eletrônica de Ciências, n. 4, 
fev. 2002. Disponível em: www.cdcc.usp.br. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado) 

 
De acordo com o texto, qual dos polímeros seguintes seria 
condutor de eletricidade?   
 

A  

 

B  
 

C  

 

D  

 

E  
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QUESTÃO 71.  

Uma prática muito comum na agricultura é a utilização de cal 
virgem, na correção da acidez do solo a ser usado para o plantio. A 
cal virgem, jogada ao solo, entra em contato com a água, 
produzindo a cal hidratada, de acordo com a equação abaixo: 
 

CaO + H2O  Ca (OH)2 
 

Se, na correção de um solo ácido, foram utilizados 15 gramas de 
cal virgem, que apresenta 60% em massa de CaO, a massa de cal 
hidratada obtida será de aproximadamente: 
 
A 11,9 g  
B 9,0 g  
C 19,5 g  
D 0,1 g 
E 30,0 g 
 
QUESTÃO 72.  

Para saciar a sede, uma das bebidas mais procuradas é a água de 
coco, pois além de saborosa é muito nutritiva. Um copo de 200 ml 
de água de coco tem, em média a seguinte composição: 

 

Calorias 22,00 cal 

Proteínas 0,30 g 

Lipídios 0,20 g 

Cálcio 20,00 mg 

Fósforo 13,00 mg 

Carboidratos 4,79 mg 

Sódio 25,00 mg 

Potássio 147,00 mg 

Ferro 3,00 mg 

Vitamina C 2,00 mg 

Colesterol 0,00 mg 

 

1mg = 0,001 g 

N = 6 10
23

 

 
Após beber um copo dessa água, um indivíduo teria ingerido um 
número de átomos de cálcio equivalente a: 
 

A 3 10
20

  

B 5 10
22

 

C 6 10
21 

 

D 4 10
25 

E 4 10
25 

 
QUESTÃO 73.  

Observe atentamente os processos cotidianos abaixo: 
 
I. a secagem da roupa no varal; 
II. a fabricação caseira de pães; 
III. a filtração da água pela vela do filtro; 
IV. o avermelhamento da palha de aço umedecida; 
V. a formação da chama do fogão, a partir do gás de cozinha. 
 
Constituem fenômenos químicos: 
 
A II e V apenas  
B II, IV e V apenas  
C I, III e IV apenas 
D I, II e III apenas  
E I, II, III, IV e V 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 74.  

O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna 
na qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. 
Nesse controle de qualidade são determinados parâmetros que 
permitem checar a qualidade de cada produto. O álcool 
combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado, 
pois recebe a adição de outros materiais para aumentar a margem 
de lucro de quem comercializa. De acordo com Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), o álcool combustível deve ter densidade entre 
0,805 g/cm

3
 e 0,811 g/cm

3
 . Em algumas bombas decombustíveis 

a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um 
densímetro similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas 
bolas com valores de densidade diferentes e verifica quando o 
álcool está fora da faixa permitida. Na imagem, são apresentadas 
situações distintas para três amostras de álcool combustível. A 
respeito das amostras ou densímetro, pode-se afirmar que:  

 
 

A A densidade da bola escura deve ser igual a 0,811 g/cm
3
 .  

B A amostra 1 possui densidade menor do que a permitida.  
C A bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura.  
D A amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de 

número 2.  
E O sistema poderia ser feito com uma única bola de densidade 

entre 0,805 g/cm
3
 e 0,811 g/cm

3
. 

 
 

 


