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QUESTÃO 1.  
 

 

 
El sistema financiero venezolano 
El sistema financiero venezolano atraviesa un largo proceso de 
encogimiento y su situación actual es frágil, a pesar de su 
estabilidad, afirma la economista Sary Levy, quien presentó en 
el Congreso de Conindustria 2018 los pilares clave para la 
recuperación de ese sector de la economía. 
―Basta ver la depresión económica, los controles, regulaciones, 
las tasas subsidiadas y negativas, para darnos cuenta de que 
en vez de un sistema financiero potente, tenemos un sistema 
pequeño sin capacidad de financiar cualquier inversión 
significativa sin afectar los limites de concentración crediticia‖, 
afirmó Levy en el evento realizado este martes. 
La experta agregó que ―el sistema si bien está estable, también 
está frágil. Todos los ejercicios de estrés de análisis de activos 
y pasivos muestran la sensibilidad y la vulnerabilidad 
patrimonial y la sensibilidad al riesgo crediticio‖. 
Señaló que para el momento en que las condiciones para la 
recuperación de la economía venezolana estén dadas, es 
necesario poner el foco en tres pilares: estabilidad, inclusión e 
innovación. Ellos permitirán al país alinearse con las tendencias 
globales y darle al sistema financiero las características 
necesarias para ser parte del crecimiento. 
―La estabilidad es un espacio dinámico al que hay que tender. 
El estado de derecho es elemento indispensable, así como un 
entorno macroeconómico estable, porque es lo único que nos 
permite ampliar los horizontes temporales, cambiar la súbita 
ganancia a corto plazo por la inversión del largo plazo, eso en 
cuanto a rentabilidad de empresa, pero también lo que le 
permite al trabajador ahorrar y si la dinámica es estable, le será 
rentable‖, apuntó. 
Desde su punto de vista, ―la inestabilidad que genera la 
hiperinflación hace totalmente inapropiado el concepto de 
ahorro, y si no hay ahorro no hay nada que intermediar. No hay 
sentido para el sistema financiero‖. 
Por otra parte, Levy señala que la inclusión permite darle 
sostenibilidad al sistema financiero y lo vincula con el 
fortalecimiento de los derechos de propiedad: ―Muchos de los 
proyectos para la reducción de la pobreza apuntan al estímulo 
del crédito, pero si la persona no tiene activos para poner en 
garantía se le dificulta‖. 
―El verdadero acceso al sistema financiero es el crédito, no 
simplemente una cuenta y que te paguen la nómina, es una 
parte, pero insuficiente, las personas tienen que ver cómo 
funciona el sistema, pero son derechos de propiedad‖ los que 
permiten profundizar el crédito en toda la economía. 
Finalmente, señala que en el tema de innovación se requiere de 
políticas públicas de servicios básicos que la hagan posible, 
pero también un diálogo entre empresas tecnológicas y grandes 
entidades financieras ―que por su naturaleza van más 
despacio‖. Levy también destacó como un elemento clave las 
alianzas con centros de investigación. 

Fonte:http://www.bancaynegocios.com/levy-sistema-financiero-venezolano-esta-
estable-pero-es-fragil/ 

 
A reportagem do jornal mostra a preocupação diante de um 
problema na Venezuela, que pode ser resumido referindo-se 
 
 
 

 à escassez de turistas no país. 
 ao difícil acesso aos financiamentos do capital estrangeiro 

e investimentos. 
 à destruição da economia no país. 
 ao excesso de turistas. 
 à falta de atrativos turísticos.  

 
QUESTÃO 2.  
 

 

 
Duerme negrito 
  
Duerme, duerme, negrito, 
que tu mamá está en el campo, 
negrito... 
Te va a traer 
codornices para ti. 
Te va a traer 
rica fruta para ti. 
Te va a traer 
carne de cerdo para ti. 
Te va a traer 
muchas cosas para ti [...] 
Duerme, duerme, negrito, 
que tu mamá está en el campo, 
negrito... 
Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí. 
Trabajando y no le pagan, 
trabajando sí. 

Disponível em: http://letras.mus.br. Acesso em: 26 jun. 2012 (fragmento). 

 
Duerme negrito é uma cantiga de ninar da cultura popular 
hispânica, cuja letra problematiza uma questão social, ao 
  

 destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. 
 evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. 
 retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. 
 ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho 

rural. 
 exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do 

filho. 
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QUESTÃO 3.  
 

 

 
En el día del amor, ¡no a la violencia contra la mujer! 
Hoy es el día de la amistad y del amor. Pero, parece que este 
día es puro floro, porque en nuestro país aún existen muchos 
casos de maltrato entre las parejas, sobre todo hacia las 
mujeres. Por eso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) lanza la segunda etapa de la campaña ―Si 
te quieren, que te quieran bien‖. 
Esta campaña busca detener de una vez el maltrato contra la 
mujer y para eso, concientizar sobre la importancia de 
denunciar estos casos. Y es que las cifras son preocupantes. 
Cada hora se denuncian 17 casos de violencia contra la mujer y 
en total los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) y el 
MIMP atendieron en un año a más de 36 mil denuncias de las 
cuales 7 mil eran de niñas y adolescentes menores de 17 años. 
Un abuso. 
Si eres testigo o víctima de algún tipo de violencia ya sea física, 
psicológica o sexual debes llamar gratuitamente a la línea 100 
desde un teléfono fijo o celular. 

Disponível em: http://napa.com.pe. Acesso em: 14 fev. 2012 (adaptado). 
 

Pela expressão puro floro, infere-se que o autor considera a 
comemoração pelo dia do amor e da amizade, no Peru, como 
uma oportunidade para 
 

 proteger as populações mais vulneráveis. 
 evidenciar as eficazes ações do governo. 
 camuflar a violência de gênero existente no país. 
 atenuar os maus-tratos cometidos por alguns homens. 
 enaltecer o sucesso das campanhas de conscientização 

feminina. 
 

QUESTÃO 4.  
 

 

 

 
Disponível em: www.sasia.org.ar. Acesso em: 30 maio 2016. 

 

Essa propaganda foi criada para uma campanha de 
conscientização sobre a violência contra a mulher.  
As palavras que compõem a imagem indicam que a 
 

 violência contra a mulher está aumentando. 
 agressão à mulher acontece de forma física e verbal. 
 violência contra a mulher é praticada por homens. 
 agressão à mulher é um fenômeno mundial. 
 violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico. 

 
QUESTÃO 5.  
 

 

 
Pero un día, le fue presentado a Cortés un tributo bien distinto: 
un obsequio de veinte esclavas llegó hasta el campamento 
español y entre ellas, Cortés escogió a una. Descrita por el 
cronista de la expedición, Bernal Díaz del Castillo, como mujer 
de ―buen parecer y entremetida y desenvuelta‖, el nombre 
indígena de esta mujer era Malintzin, indicativo de que había 
nacido bajo signos de contienda y desventura. Sus padres la 
vendieron como esclava; los españoles la llamaron doña 
Marina, pero su pueblo la llamó la Malinche, la mujer del 
conquistador, la traidora a los indios. Pero con cualquiera de 
estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Se 
convirtió en ―mi lengua‖, pues Cortés la hizo su intérprete y 
amante, la lengua que habría de guiarle a lo largo y alto del 
Imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el 
reino de Moctezuma, que en efecto existía gran descontento y 
que el Imperio tenía pies de barro. 

FUENTES, C. El espejo enterrado. Ciudad de México: FCE, 1992 (fragmento). 

 
Malinche, ou Malintzin, foi uma figura chave na história da 
conquista espanhola na América, ao atuar como 
 

 intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as 
fragilidades do Império. 

 escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos 
objetivos da Coroa. 

 amante do conquistador, dando origem à miscigenação 
étnica. 

 voz do seu povo, defendendo os interesses politicos do 
Império asteca. 

 maldição dos astecas, infundindo a corrupção no governo 
de Montezuma. 
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QUESTÃO 6.  
 

 

 

Demasiadas golosinas en la infancia fomentan la violencia  
 
 
Los niños que comen dulces y chocolate a diario tienen más 
posibilidades de convertirse en adultos violentos. Es la 

conclusión de un nuevo estudio publicado este mes en la 
revista Periódico Británico de Psiquiatría. El mensaje fue claro. 
          Tras analizar los datos de 17.500 participantes, 
científicos de la Universidad de Cardiff hallaron que el 75% de 
los sujetos que mostraban comportamientos violentos a los 34 
años, habían tenido de pequeños el hábito de comer caramelos 
y chocolatinas prácticamente todos los días. El trabajo es el 
primero en examinar los efectos a largo plazo que tiene la dieta 
durante la infancia sobre la violencia en el transcurso de la vida. 
Y por ello es considerado de vanguardia.  
          ―Creemos que darles a los chicos golosinas todos los 
días no les enseña a esperar para obtener algo que quieren. 

No ser capaces de apreciar y agradecer cuando se les da algo 
puede favorecer un comportamiento impulsivo, algo que está 
fuertemente asociado a la delincuencia‖, sugiere el doctor 

Simon Moore, principal investigador y autor del trabajo. Y ahora 
usted: ¿Qué piensa dar a sus hijos? 

www.muyinteresante.es/demasiadas-golosinas-en-la-infancia-favorecen-la-violencia 

 

Responda as questões de acordo com o texto: 
 
Qual a conclusão do novo estudo publicado pela revista 
britânica de psiquiatria 
 

 Pessoas adultas violentas são geralmente aquelas que 
deixam seus filhos comerem muitos doces e chocolates 
todos os dias. 

 Pais que costumam dar muito açúcar para seus filhos na 
infância são adultos menos pacientes e violentos. 

 Quanto mais violento for um adulto menos açúcar ele pôde 
consumir na infância. 

 A privação de uma infância plena em lazer e doces pode 
criar adultos revoltados que mais tarde serão adultos 
violentos. 

 As crianças que comem doces e chocolate diariamente têm 
maiores chances de se tornarem pessoas adultas 
violentas. 

 
QUESTÃO 7.  
 

 

 
Salgo a caminar 
Por la cintura cósmica del sur  
Piso en la región  
Más vegetal del tiempo y de la luz  
Siento al caminar  
Toda la piel de América en mi piel 
Y anda en mi sangre un río  
Que libera en mi voz  
Su caudal. 
Sol de alto Perú  
Rostro Bolivia, estaño y soledad  
Un verde Brasil besa a mi Chile  
Cobre y mineral  
Subo desde el sur  
Hacia la entraña América y total  
Pura raíz de un grito  
Destinado a crecer  
Y a estallar. 
Todas las voces, todas 
Todas las manos, todas  
Toda la sangre puede  
Ser canción en el viento. 

¡Canta conmigo, canta  
Hermano americano  
Libera tu esperanza  
Con un grito en la voz! 

GÓMEZ, A. T. Mercedes Sosa: 30 años. Buenos Aires: Polygram, 1994. 

 
Canción con todos é uma canção latino-americana muito 
difundida e consagrada pela voz da cantora argentina 
Mercedes Sosa. Com relação à América Latina, seus versos 
expressam 
 

 desejo de integração entre os povos. 
 entusiasmo por caminhar pela região. 
 valorização dos recursos naturais. 
 esforço para libertar os oprimidos. 
 vontade de cantar os tipos humanos. 

 

QUESTÃO 8.  
 

 

   

Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj 
con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuerda, 
remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo, los árboles 
despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo 
como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el 
aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume 
del pan. 
  ¿Qué más quiere, qué más quiere? Átelo pronto a su 
muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El miedo 
herrumbra las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue 
olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría 
sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no 
corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa.  
―Instrucciones para dar cuerda al reloj‖, de Julio Cortázar.  
 
No texto ―Instrucciones para dar cuerda al reloj‖, do escritor 
argentino Julio Cortázar, a interrogação tem como principal 
objetivo  
 

 indicar a possibilidade de modificar o tempo que marca o 
relógio.  

 fazer referência à morte como objetivo de todo ser vivo.  
 atrelar o tempo às coisas e momentos perdidos.  
 evidenciar a insatisfação humana com o tempo.  
 relacionar a passagem do tempo a algo negativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muyinteresante.es/tag/chocolate
http://www.muyinteresante.es/tag/caramelos
http://www.muyinteresante.es/tag/dieta
http://www.muyinteresante.es/tag/violencia
http://www.muyinteresante.es/tag/delincencia
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QUESTÃO 9.  
 

 

 
Desmachupizar‘ el turismo 
Es ya un lugar común escuchar aquello de que hay que 
desmachupizar el turismo en Perú y buscar visitantes en las 
demás atracciones (y son muchas) que tiene el país, naturales 
y arqueológicas, pero la ciudadela inca tiene un imán innegable. 
La Cámara Nacional de Turismo considera que Machu Picchu 
significa el 70% de los ingresos por turismo en Perú, ya que 
cada turista que tiene como primer destino la ciudadela inca 
visita entre tres y cinco lugares más (la ciudad de Cuzco, la de 
Arequipa, las líneas de Nazca, el Lago Titicaca y la selva) y 
deja en el país un promedio de 2 200 dólares (unos 1 538 
euros). Carlos Canales, presidente de Canatur, señaló que la 
ciudadela tiene capacidad para recibir más visitantes que en la 
actualidad (un máximo de 3 000) con un sistema planificado de 
horarios y rutas, pero no quiso avanzar una cifra. Sin embargo, 
la Unesco ha advertido en varias ocasiones que el monumento 
se encuentra cercano al punto de saturación y el Gobierno no 
debe emprender ninguna política de captación de nuevos 
visitantes, algo con lo que coincide el viceministro Roca Rey. 

Disponível em: http://www.elpais.com Acesso em: 21 jun. 2011. 

 
A reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante 
de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocábulo 
―desmachupizar‖, referindo-se 
 

 à escassez de turistas no país. 
 ao difícil acesso ao lago Titicaca. 
 à destruição da arqueologia no país. 
 ao excesso de turistas na terra dos incas. 
 à falta de atrativos turísticos em Arequipa. 

 
QUESTÃO 10.  
 

 

 
Cómo vivir como un estudiante universitario 
Existen tantos tipos de estudiantes como personas en el 
planeta. A pesar que quizá muchos estudiantes vayan a la 
universidad justo después de la secundaria, hay otros que son 
mayores y regresan a sus estudios. Mientras que a algunos 
estudiantes les gusta tener muchos amigos y disfrutar del estilo 
de vida fiestero, quizá otros prefieran tener notas excelentes y 
estudiar la mayoría del tiempo. El tipo de estudiante que eres 
dependerá del tipo de persona que seas. Para muchos, el 
tiempo que pasas en la universidad es un tiempo de definición, 
de descubrir el tipo de persona que eres y sirve para aprender a 
vivir con mayor independencia y responsabilidad. Debes saber 
que las dos claves de la vida como estudiante feliz son fijar tus 
metas y encontrar un balance que funcione. Las metas son las 
cosas que quieres lograr y dependerán de tus valores y 
necesidades como estudiante. Pueden ser cualquier cosa. Una 
meta importante que todos los estudiantes tienen es graduarse. 
Muchos estudiantes también tienen la meta de encontrar 
nuevos amigos. No importa cuáles sean tus metas, lo único que 
importa es que sepas qué son. Haz una lista de tus metas: las 
cosas que quieres lograr como estudiante. Tus metas serán 
una lista dinámica, a la cual irás agregando o quitando cosas a 
medida que tu vida y tus prioridades cambien. En la 
universidad, es probable que cambies tus valores y prioridades, 
así que no tengas miedo de editar tu lista de metas. Encuentra 
el balance. El balance es cómo vas a administrar tu tiempo para 
poder lograr tus metas. Es vital que encuentres el balance entre 
tus prioridades, las cuales serán distintas para cada estudiante 
individual. Por ejemplo: Una madre soltera que regresa a la 
universidad deberá encontrar el balance entre sus estudios y 
cuidar a su hijo. Un estudiante que trabaja y va a la universidad 
a tiempo completo deberá encontrar el balance entre el trabajo 
y el estudio. Otros estudiantes necesitarán encontrar el balance 

entre los deportes, el estudio y la vida social. Texto adaptado 
de http://es.wikihow.com/vivir-como-un-estudiante-universitario. 
10) A acessibilidade ao ensino superior  mais cedo por parte de 
muitos jovens, assim como outros tipos de perfis de estudantes 
universitários, é um tema de relevância tanto na educação 
pública quanto na educação privada. No texto, a exploração 
desse tema destaca a importância de se 
 

 alertar que o tipo de estudante universitário que você será 
dependerá do tipo de pessoa que sejas. 

 respeitar o ingresso precoce de muitos estudantes nas 
universidades. 

 identificar aos alunos que já entraram tempos depois. 
 eliminar os obstáculos para a entrada no nível superior. 
 facilitar a acesso de alunos de baixa renda por intermédio 

do sistema de cotas. 

 

 
QUESTÃO 1.  
 

 

 

 
 
Com base nas informações apresentadas pelo mapa a respeito 
do tráfico negreiro, pode-se dizer que, de 1731 a 1775 
 

 a maioria dos africanos escravizados foi levada para as 
colônias britânicas e francesas do Caribe. 

 os africanos escravizados da Senegâmbia foram 
contrabandeados principalmente para o Brasil. 

 uma grande parte dos africanos escravizados foi forçada a 
trabalhar em outras regiões africanas. 

 A maioria dos africanos escravizados da África Centro-
Ocidental foram levados para colônias britânicas no Caribe. 

 a região norte das Américas, colonizada pelos britânicos, 
recebeu mais africanos escravizados do que o sul. 

   
 
 

http://es.wikihow.com/vivir-como-un-estudiante-universitario
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QUESTÃO 2.  
 

 

 
 
We raise girls to cater to the fragile egos of men. We teach girls 
do shrink themselves, to make themselves smaller. We tell girls 
‗You can have ambition, but not too much‘. ‗You should aim to 
be successful, but not too successful, otherwise you will 
threaten the man‘. (…) We teach girls shame – ‗Close your legs, 
cover yourself!‘. We make them feel as though by being born 
female, they‘re already guilty of something. And so, girls grow 
up to be women who cannot see they have desire. They grow 
up to be women who silence themselves. They grow up to be 
women who cannot say what they truly think. And they grow up 
– and this is the worst thing we do to girls – to be women who 
turn pretense into an art form.  

(Adaptado da palestra ―We should all be feminists‖, 15/07/2009. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=hg3umXU_qWc&t=797s. Acessado em 

14/05/2018.)  

 
O texto anterior reproduz trechos de uma palestra proferida 
pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie em 2009. 
Segundo a autora, o fato de serem criadas para agradar aos 
homens faz com que as mulheres   
 

 valorizem sua sexualidade ao longo de suas vidas.     
 cresçam vendo a dissimulação como algo normal.     
 sejam ameaçadas, caso se tornem bem-sucedidas.     
 tenham suas vozes silenciadas pelos homens.     
 tenham suas vozes sempre bem recebidas pelos homens.  

  
QUESTÃO 3.  
 

 

 

 
 
 

1
What time is it? That simple question probably is 

asked more often today than ever. 
2
In our clock-studded, cell-

phone society, the answer is 
3
never more than a glance away, 

and so we can blissfully partition our days into ever smaller 
increments for ever more tightly scheduled tasks, 

4
confident that 

we will always know it is 7:03 P.M. 
 Modern scientific revelations about time, however, 
make the question endlessly frustrating. If we seek a precise 
knowledge of the time, the elusive infinitesimal of ―now‖ 
dissolves into a scattering flock of nanoseconds. 

5
Bound by the 

speed of light and the velocity of nerve impulses, our 
perceptions of the present sketch the world as it was an instant 
ago—for all that our consciousness pretends otherwise, we can 
never catch up. 
 Even in principle, perfect synchronicity escapes us. 
Relativity dictates that, 

6
like a strange syrup, time flows slower 

on moving trains than in the stations and faster in the mountains 
than in the valleys. The time for our wristwatch or digital screen 
is not exactly the same as the time for our head. 
 Our intuitions are deeply paradoxical. Time heals all 
wounds, but it is also the great destroyer. Time is relative but 
also relentless. There is time for every purpose under heaven, 
but there is never enough. 

Scientific American, October 24, 2014. Adaptado 

De acordo com o texto, considera‐se contraditório, em relação à 

percepção humana do tempo,  
 

 seu poder de cura e destruição.     
 sua natureza pública e privada.     
 seu caráter ordenado e irregular.     
 seu sentido de submissão e liberdade.     
 seu grau de abundância e desperdício.     

   
QUESTÃO 4.  
 

 

 

 
 
No cartum, a crítica está no fato de a sociedade exigir do 
adolescente que   
 

 se aposente prematuramente.     
 amadureça precocemente.     
 estude aplicadamente.     
 se forme rapidamente.     
 ouça atentamente.     
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QUESTÃO 5.  
 

 

 

 
 
 
Tendo em vista a procura por atividades de lazer em períodos 
de recesso escolar, esse folder  
 

 divulga uma proposta de acampamento com abordagem 
temática.     

 anuncia a exibição de uma série de filmes sobre tradições 
culturais.     

 comunica a abertura de inscrições para um curso de 
música folclórica.     

 encoraja a realização de oficinas de contação de história 
para crianças.     

 convida para a apresentação de uma peça teatral sobre 
cultura indígena.     

   
QUESTÃO 6.  
 

 

 
Don't write in English, they said, 
English is not your mother tongue... 
... The language I speak 
Becomes mine, its distortions, its queerness 
All mine, mine alone, it is half English, half 
Indian, funny perhaps, but it is honest, 
It is as human as I am human... 
... It voices my joys, my longings my 
Hopes... 
(Kamala Das, 1965:10) 
GARGESH. R. South Asian Englishes. In: KACHRU. B. B.; KACHRU. Y.; NELSON, C. 

L. (Eds). The Handbook of World Englishes. Singapore: Blackwell. 2006. 

 
A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, 
escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua 
primeira língua. Nesses versos, ela  
 

 usa a língua inglesa com efeito humorístico.    
 recorre a vozes de vários escritores ingleses.    
 adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa.    
 demonstra consciência de sua identidade linguística.    
 reconhece a incompreensão na sua maneira de falar 

inglês.    
   
 
 

QUESTÃO 7.  
 

 

   

 
 
De acordo com Albert Schweitzer, um homem verdadeiramente 
ético: 
 

 evita socorrer pessoas feridas. 
 limita sua ajuda apenas aos humanos. 
 tenta preservar qualquer tipo de vida. 
 reconhece sua incapacidade de salvar vidas. 
 acha que causar lesões em outros é algo inevitável. 

 
QUESTÃO 8.  
 

 

 
O fato de Helga usar a expressão ―Oh... now, mother...‖, 
significa que ela  
 

 concorda com sua mãe que cometeu um erro ao se casar 
com Hägar.    

 vai contar à sua mãe porque se casou com Hägar.    
 está irritada com o comportamento do marido.    
 ficou incomodada com o comentário de sua mãe.    
 quer confessar para sua mãe o desânimo com o 

casamento.    
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QUESTÃO 9.  
 

 

 
Leia os cartuns 1 e 2 para responder à(s) questão(ões) a 
seguir. 

 
 

 
 

Os homens dos cartuns 1 e 2  
 

 têm uma visão semelhante sobre o que consideram notícia 
falsa.    

 discordam sobre o que é verdadeiro ou falso na mídia.     
 consideram que a mídia deve garantir a veracidade das 

notícias.     
 estão preocupados com a proliferação de notícias falsas.     
 questionam se os valores pessoais alteram a compreensão 

das notícias.     

QUESTÃO 10.   
 

 

 
What is “Rio+20”? 
 

 
 

―Rio+20‖ is the short name for the United Nations Conference 
on Sustainable Development to take place in Rio de Janeiro, 
Brazil, in June 2012 – twenty years after the landmark 1992 
Earth Summit in Rio. Rio+20 is also an opportunity to look 
ahead to the world we want in 20 years. 
At the Rio+20 Conference, world leaders, along with thousands 
of participants from the private sector, NGOs and other groups, 
will come together to shape how we can reduce poverty, 
advance social equity and ensure environmental protection on 
an ever more crowded planet. 
The official discussions will focus on two main themes: how to 
build a green economy to achieve sustainable development and 
lift people out of poverty; and how to improve international 
coordination for sustainable development. 
It is a historic opportunity to define pathways to a sustainable 
future – a future with more jobs, more clean energy, greater 
security and a decent standard of living for all. 
 
Why do we need Rio+20? 

 
If we are to leave a liveable world to our children and 
grandchildren, the challenges of widespread poverty and 
environmental destruction need to be tackled now. 
 
• The world today has 7 billion people – by 2050, there will be 9 
billion. 
• One out of every five people – 1.4 billion – currently lives on 
US$1.25 a day or less. 
• A billion and half people in the world don't have access to 
electricity. 
• Two and a half billion people don't have a toilet. 
• Almost a billion people go hungry every day. 
• Greenhouse gas emissions continue to rise and more than a 
third of all known species could go extinct if climate change 
continues unchecked. 
 
The 1992 Earth Summit in Rio laid the groundwork. Rio+20 is a 
new opportunity to think globally so that we can all act locally to 
secure our common future. 

(www.un.org/en/sustainablefuture/about.shtml. Acesso em 22.5.12)  

 
De acordo com o texto 
 
 

 20% das pessoas no mundo são muito pobres. 
 mais pessoas têm acesso ao saneamento do que à 

eletricidade. 
 a expansão demográfica já foi controlada. 
 os países desenvolvidos concordaram em reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa. 
 a fome pode afetar 9 bilhões de pessoas até 2050. 
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QUESTÃO 11.  
 

 

 
Estamos em plena ―Idade Mídia‖ desde os anos de 1990, 
plugados durante muitas horas semanais (jovens entre 13 e 24 
anos passam 3h30 diárias na internet, garante pesquisa Studio 
Ideias para o núcleo Jovem da Editora Abril), substituímos as 
cartas pelos e-mails, os diários íntimos pelos blogs, os 
telegramas pelo Twitter, a enciclopédia pela Wikipédia, o álbum 
de fotos pelo Cartão de Memória (...) 

(Flick: O YouTube é mais atraente do que a TV. PERISSÉ, G. A escrita na internet. 
Especial Sala de Aula. São Paulo, 2010. Fragmento) 

 

Cada sistema de comunicação tem suas especificidades. 
No ciberespaço, os textos virtuais são produzidos combinando-
se características de gêneros tradicionais. Essa combinação 
representa, 

 
 Na redação do e-mail, o abandono da formalidade e do 

rigor gramatical. 
 No uso do Twitter, a presença da concisão, que aproxima 

os textos às manchetes jornalísticas. 
 Na produção de um blog, a perda da privacidade, pois o 

blog se identifica com o diário íntimo. 
 No uso do Twitter, a falta de coerência nas mensagens ali 

veiculadas, provocada pela economia de palavras. 
 Na produção de textos em geral, a soberania da autoria 

colaborativa no ciberespaço. 
 

QUESTÃO 12.  
 

 

 

Movimentar o corpo todo praticando exercícios que distraem é 
o sonho de muitas pessoas que não suportam muito tempo em 
uma academia. E quem gosta de basquete tem bons motivos 
para levantar do sofá e ir praticar o ―esporte coletivo mais 
completo, no aspecto físico‖, segundo professores de educação 
física ouvidos pela reportagem. ―O basquete é indicado para 
todas as idades. Ajuda o desenvolvimento do adolescente e 
movimenta toda a articulação, ideal para idosos‖, conta Márcio 
Marollo, coordenador da Secretaria de Esportes de Ribeirão 
Preto. Ele também afirma que ―no basquete, o praticante se 
movimenta o tempo todo, se não está batendo bola 
movimentando os braços, está marcando, correndo‖. Por ser 
um jogo rápido, o esporte também pode ajudar a emagrecer. 
―Você trabalha muito os batimentos cardíacos, pois corre em 
velocidades alternadas‖, afirma o professor Marcio Araújo.  

(Disponível em: < http://www.educacaofisica.com.br/esportes/quadra/ basquete-e-
indicado-para-fortalecer-bracos-e-pernas/> Acesso em 09.04.2015) 

 
Segundo o texto, a prática do basquete é indicada para 
todas as idades porque 

 
 fortalece os membros superiores do corpo. 
 complementa as atividades realizadas nas academias. 
 ajuda a prevenir doenças cardíacas. 
 beneficia, em cada idade, um aspecto específico. 
 ajuda a manter o corpo em forma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13.  
 

 

  

Eu vivia em plena harmonia com a natureza 
Mas um triste dia o kariwa invasor 
No meu solo sagrado pisou 
Desbotando o verde das florestas 
Garimpando o leito desses rios 
Já são cinco séculos de exploração 
Mas a resistência ainda pulsa no meu coração 
Na cerâmica Marajoara, no remo Sateré 
Na plumária ka‘apor, na pintura kadiwéu 
No muiraquitã da icamiaba 
Na zarabatana Makú, no arco Mundurukú 
No manto Tupinambá, na flecha kamayurá 
Na oração Dessana... 
Canta índio do Brasil 

―Índio do Brasil‖, de Boi Garantido. 

Por meio da canção ―Índio do Brasil‖, toada do Boi Garantido, 
identifica-se que o léxico do português brasileiro 

 
 ratifica uma visão heterogênea de identidade 

cultural nacional. 
 apropria-se de vocábulos indígenas considerados chulos 

ou inferiores. 
 evita o diálogo com as línguas oriundas dos 

povos indígenas e africanos. 
 é inferior ao trazido pelos portugueses que aqui aportaram 

no século XV. 
 despreza as contribuições oriundas do universo linguístico 

indígena nacional. 
 

QUESTÃO 14.  
 

 

 

 
Na charge anterior, é possível percebermos que seu autor 
recorreu aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas 
de comunicação e informação para resolver um problema social 
através de(a) 

 
 uma linguagem mista calcada na ausência do humor. 
 mescla de recursos verbais com não verbais, 

descartando o aspecto satírico. 
 crítica aos maus hábitos dos eleitores brasileiros que 

elegem políticos corruptos. 
 sátira e do humor na manipulação dos recursos verbais e 

não verbais. 
 um humor derivado da ausência de recursos verbais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacaofisica.com.br/esportes/quadra/
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QUESTÃO 15.  
 

 

 

Sociedade e norma 
Roberto Campos 

(...) A criminalidade, obviamente, é uma questão 
complexíssima, em que interagem fatores econômicos, 
ambientais, culturais, sociais, genéticos, psicológicos etc. (...) 
Criou-se, porém, uma demagógica confusão entre direitos 
humanos e operação do sistema. Madre Tereza não seria a 
melhor chefe de polícia. A norma está aí para ser cumprida. (...) 
nos países democráticos, quem decide não são os donos das 
―opiniões sociais avançadas‖, e sim os eleitores... A pobreza 
não é uma boa desculpa para o crime violento. (...) Bom senso 
e boa vontade podem ajudar a encontrar posições 
convergentes. Mas colocar a solução de ―problemas sociais‖ 
reais e supostos como condição prévia para permitir a defesa 
da ordem social é inverter a lógica. E fazer apologia do crime. 

ROBERTO CAMPOS, 82, economista e diplomata, foi senador pelo PDS-MT, 
deputado federal pelo PPB-RJ (...). É autor de ―A Lanterna na Popa‖ (Ed. Topbooks, 

1994). 
(Jornal Folha de S. Paulo, 24 out 1999.) 

 

Pode-se afirmar, com absoluta segurança, que os dois autores: 
 

 apresentam posições inteiramente antagônicas em relação 
às causas da elevação das taxas de criminalidade em uma 
dada região. 

 concordam pelo menos em um aspecto: o aumento da 
criminalidade, no Brasil, é consequência da postura de 
alguns humanistas que defendem os direitos humanos. 

 apresentam posições ideológicas inteiramente 
antagônicas, o que pode ser verificado por meio 
da observação de suas posturas frente à questão 
da pobreza. 

 discordam inteiramente em relação à maneira como se 
deve reprimir a criminalidade em uma dada região. 

 concordam pelo menos em um aspecto: há relação entre 
os problemas sociais existentes em um país e o problema 
da criminalidade. 

 

QUESTÃO 16.  
 

 

 

 
(JB Ecológico, junho de 2007) 

 

A fim de alertar o receptor sobre a gravidade da situação 
representada, o autor, como estratégia argumentativa 
 

 explora elementos indispensáveis ao convencimento do 
público, sendo-lhe imprescindíveis todos os ícones. 

 explora o humor de modo exagerado, não como motivação 
para o riso, mas sim como recurso que possa sensibilizar, 
comover. 

 explora alguns elementos estranhos ao contexto 
representado, configurando-se a influência do meio urbano 
sobre o rural, para que o leitor da cidade se sinta também 
responsável pelo combate ao problema. 

 explora recursos icônicos e linguísticos de grande força 
apelativa para a obtenção de ações do receptor. 

 explora a intimidação do receptor, exigindo-lhe 
que empreenda ação contra o problema revelado, visto que 
será sua vítima inevitável. 

QUESTÃO 17.  
 

 

 
Poema da necessidade 

É preciso casar João, 
é preciso suportar Antônio, 
é preciso odiar Melquíades, 
é preciso substituir nós todos. 
É preciso salvar o país, 
é preciso crer em Deus, 
é preciso pagar as dívidas, 
é preciso comprar um rádio, 
é preciso esquecer fulana. 
É preciso estudar volapuque, 
é preciso estar sempre bêbado, 
é preciso ler Baudelaire, 
é preciso colher as flores 
de que rezam velhos autores. 
É preciso viver com os homens, 
é preciso não assassiná-los, 
é preciso ter mãos pálidas 
e anunciar o FIM DO MUNDO. 

Carlos Drummond de Andrade. Reunião. 10. ed. Rio de Janeiro: J.Olympio, 
1980. p. 47. 

 
Volapuque: língua auxiliar de comunicação internacional criada 

em 1879 pelo alemão Johann M. Schleyer. 
 

O texto de Carlos Drummond é construído a partir de uma 
estrutura paralelística bastante comum em outros textos do 
mesmo gênero. Trata-se de 

 
 um polissíndeto, pela repetição dos conectivos. 
 um anacoluto, pela quebra da lógica sintática das frases. 
 uma anástrofe, pela inversão sintática. 
 uma anáfora, pela repetição de palavras. 
 uma zeugma, pela omissão de expressões anteriormente 

mencionadas. 
 

QUESTÃO 18.  
 

 

 
Por que bocejamos? 

É um sinal, causado por um reflexo involuntário, de que o 
corpo necessita de sono. Uma vez iniciado o bocejo, é quase 
impossível interrompê-lo. A pessoa pode fechar a boca, mas os 
músculos acionados pelo reflexo continuam a sua contração. O 
ser humano e muitos outros animais bocejam quando o 
oxigênio começa a ficar escasso no ambiente em que estão e 
quando seus músculos estão inteiramente relaxados. Uma 
pessoa que boceja com frequência provavelmente não está 
recebendo oxigênio suficiente para suas necessidades. Ela 
pode estar precisando de um ambiente mais ventilado ou 
de exercícios. Em geral, essa pessoa deixará de bocejar 
se beber alguma coisa ou banhar o rosto com água fria. 

POR QUE bocejamos? Superinteressante. Disponível em: 
<http://mundoestranho.abril.com.br>. Acesso em: 22 jul. 2016. 

 

Ao oferecer uma resposta à pergunta proposta no título, o texto 
apresentado traz informações as quais permitem inferir que 
uma pessoa que frequentemente boceja 

 
 carece de líquidos no organismo, em especial, água. 
 tem problemas para dormir, o que a faz ter muito sono. 
 pode ter uma vida sedentária, com pouca prática 

de atividade física. 
 tem dificuldade para processar o oxigênio presente em 

ambientes em geral. 
 está impossibilitada de controlar os músculos responsáveis 

pelo bocejo. 
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QUESTÃO 19.  
 

 

 

A vigorexia é um transtorno de ansiedade que faz com que a 
pessoa enxergue seu corpo muito menor do que na verdade ele 
é ou está. Ela também é conhecida como complexo de Adônis, 
ou pelo termo científico Transtorno Dismórfico Muscular (TDM). 
Além disso, ela é comumente descrita como o contrário da 
anorexia. Enquanto na anorexia a pessoa se vê muito mais 
gorda do que realmente é, buscando formas de emagrecer 
cada vez mais, na vigorexia, o sujeito se vê muito mais fraco do 
que realmente está e tende a buscar alimentos, exercícios 
e suplementos para aumentar cada vez mais a sua 
massa muscular. Ambos os transtornos são caracterizados 
pelos exageros e a insatisfação em relação ao próprio físico. 
Pesquisas mostram que os vigoréxicos são 
geralmente pessoas de personalidade mais introvertida, cuja 
busca pelo corpo perfeito é uma compensação para a timidez e, 
muitas vezes, o sentimento de inferioridade social. Essas 
pessoas tendem a ter baixa autoestima, grande dificuldade de 
se integrar socialmente e apresentam rejeição à imagem 
corporal. 

VIGOREXIA: o que é, causas, sintomas e tratamento. Mundo Boa forma. Disponível 
em: <http://www.mundoboaforma.com.br>. Acesso em: 9 abr. 2016. (adaptado) 

 
Com base na leitura do texto anterior, pode-se inferir que a 
vigorexia 

 
 traz problemas de ordem psicológica, fisiológica 

e sociológica ao indivíduo. 
 atinge pessoas mais introspectivas e despreocupadascom 

os padrões estéticos. 
 é uma doença que atinge jovens que praticamhalterofilismo 

em academias. 
 provoca os mesmos desequilíbrios fisiológicos 

quepossuem as pessoas que sofrem de anorexia. 
 demonstra que a padronização do corpo 

nacontemporaneidade gera benefícios à humanidade. 
 
 

QUESTÃO 20.  
 

 

 
Você se preocupa com sua família, com seu trabalho e com 
sua casa. 

E com você? 
A mulher conquistou um espaço de destaque no ambiente 

profissional, além de cuidar da casa e do bem-estar da família. 
Acompanhada por essa mudança, também veio uma nova vida, 
com antigos hábitos tipicamente masculinos, como o estresse, 
a falta de tempo para se cuidar, o tabagismo e a maior 
incidência de obesidade e depressão. Isso aumentou muito os 
casos de infarto e doenças cardiovasculares. Elas já 
respondem por 30% do número total dos casos, que matam 
seis vezes mais do que o câncer de mama. 
     Cuide-se. Preocupe-se com sua saúde. Visite eincentive quem você gosta a visitar 

um cardiologista. Cláudia, ano 52, n. 2, fev. 2013 (adaptado). 

 
Esse texto, publicado em uma revista, inicialmente 
aponta modificações ocorridas na sociedade e, em seguida, 

 
 descreve as diferentes atividades das mulheres hoje em 

dia. 
 estimula as leitoras a buscar sua realização na 

vida profissional. 
 alerta as mulheres para a possibilidade de 

problemas cardíacos. 
 informa as leitoras sobre mortes por câncer de mama e por 

infarto. 
 valoriza as mulheres preocupadas com o bem-estar da 

família. 

QUESTÃO 21.  
 

 

 
Definições de hipertexto: 

―[…] um tipo de texto eletrônico, uma tecnologia informática 
radicalmente nova e, ao mesmo tempo, um modo de edição.‖ 

TOMÉ, Irene, A nova sociedade tecnológica, Editorial Notícias, p. 39. 

 
―[…] um texto que bifurca, que permite que seja o leitor a 

eleger o melhor ecrã interativo. De acordo com a noção 
popular, trata-se de uma série de blocos de texto conectados 
entre si por nós, que formam diferentes itinerários para o 
utilizador.‖ 

NELSON, Theodore, Literary Machines, Swarthmore, Pa, edição de autor, 1981. 

 
―[…] são janelas, num ecrã, que são associadas a objetos 

numa base de dados e links criados entre esses objetos, tanto 

graficamente (ícones etiquetados) como na base de dados 
(apontadores).‖ 

Conklin, J. (1987), Hypertext: An Introduction and Survey. IEEE Computer. 

 
―Hipertexto, no seu nível mais básico, é um manipulador de 

bases de dados, que permite ligar páginas informativas usando 
links que os associam. Num nível mais alargado, hipertexto é 
um ambiente de software em que se realiza trabalho 
colaborativo, comunicação, e aquisição de conhecimentos. 
As características deste software estimulam o cérebro para 
armazenar e recuperar informação, fazendo uso de links para 
um acesso rápido e intuitivo‖. 

Fiderio, J. (1988). A Grand Vision--Hypertext mimics the brain‘s ability to access 
information quickly and intuitively by reference. Byte Magazine, Vol. 13, n

o
 10. October 

1988. 

 
Exemplo de hipertexto: 

 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 15 set. 2015. 

 
No que diz respeito à relação entre o hipertexto e o 
conhecimento por ele produzido, a página on-line do jornal 
Folha de S.Paulo deixa claro que o hipertexto modifica a noção 

tradicional de leitura, porque 
 

 cada leitor faz suas escolhas e seus caminhos de forma 
semelhante à dos demais que também visitaram aquela 
home page. 

 exige conhecimentos de várias ordens e uma capacidade 
de isolar e desassociar fatos e dados históricos.  
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 a compreensão é feita através do estabelecimento de 
relações entre porções textuais, desobedecendo aos 
padrões lineares de leitura. 

 é feita de forma não sequencial e não linear, permitindo ao 
leitor o acesso a um número limitado de outros textos. 

 a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real, o 
leitor é levado a frequentar endereços desprovidos de 
nexos com sua busca inicial, ratificando a ausência da 
interatividade nessa forma de leitura. 

 
QUESTÃO 22.  
 

 

 
Vamos preservar! 

E atenção, pessoal! Para quem ainda não sabe, o Brasil é o 
país com maior biodiversidade do planeta! E a nossa fauna é 
uma dos grandes exemplos. São mais de 100 mil 
espécies!!! Mamíferos, répteis, peixes, anfíbios, insetos e aves 
de todos os gostos estão por toda a parte do país. Mas é 
preciso ter cuidado! Se não se preservar, em pouco tempo 
muitas espécies podem desaparecer, principalmente 
aquelas que só conseguem se adaptar em um único ambiente. 
O desmatamento de florestas, a poluição das águas e do ar, o 
comércio ilegal de animais e a caça esportiva e predatória são 
os maiores responsáveis pela extinção da nossa fauna. Então, 
fiquem de olho! O nosso futuro também depende da vida 
desses animais. E, pra quem quer saber que animais estão 
correndo risco de desaparecer, aí vão alguns: arara-
azul, baleia-franca, flamingo, gavião-real, jacaré-de-papo-
amarelo, jaguatirica, lobo-guará, lontra, mico-leão-da-cara-
dourada, onça pintada, peixe-boi, sussuarana, tamanduá-
bandeira, e muitos outros. Vamos preservar, galera! Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos preservar! 

Disponível em: http://www. ibge.gov.br/ibgeteen/noticias/frameset.php. Acesso em 14 
mar. 2010. 

 
No texto, a sentença que tem a função fática destacada está na 
alternativa: 

 
 E atenção, pessoal! 
 O Brasil é o país com maior biodiversidade do planeta. 
 São mais de 100 mil espécies!!! 
 Vamos preservar, galera! 
 Aí vão alguns. 

 
QUESTÃO 23.  
 

 

 
Rap do Silva 

Todo mundo devia nessa história se ligar 
Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar 

Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá 
E entender o sentido quando o DJ detonar 

Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 

Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 

Era um domingo de sol, ele saiu de manhã 
Para jogar seu futebol, deu uma rosa para a irmã 

Deu um beijo nas crianças, prometeu não demorar 
Falou para sua esposa que ia vim pra almoçar 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 

Ele era funkeiro, mas era pai de família 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 

Ele era funkeiro, mas era pai de família 
Era trabalhador, pegava o trem lotado 
Tinha boa vizinhança, era considerado 

Todo mundo dizia que era um cara maneiro 
Outros o criticavam porque ele era funkeiro 
O funk não é motivo, é uma necessidade 

É pra calar os gemidos que existem nessa cidade 
Todo mundo devia nessa história se ligar 

Porque tem muito amigo que vem pro baile dançar 
Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá 

E entender o sentido quando o DJ detonar [...] 
RUM, Bob. Rap do Silva. Intérprete: Mc Bob Rum. In: ______. Está escrito. Rio de 

Janeiro: Spotlight Records, 1996. 1 CD. Faixa 3. 

 
Nota-se que a variação linguística predominante na canção é 
classificada como sociocultural, pois 
 

 aponta que a valorização de determinadas realidades 
linguísticas expõe as mazelas de uma sociedade que 
acaba deixando de lado os aspectos de maior riqueza 
lexical. 

 promove uma noção de valor questionável acerca das 
possibilidades comunicativas que advêm dos guetos ou 
favelas, consideradas regiões de pobreza linguística. 

 determina que a linguagem, mesmo variando no tempo, 
apresenta erros grosseiros que demonstram o processo de 
aculturação das classes mais pobres do país. 

 expõe traços específicos de determinado grupo social, 
apresentando suas nuances mais características, não 
inferiorizando sua realidade de sofrimento e opressão. 

 mostra interesse em formas linguísticas que não podem 
ser aceitas em meios mais formais, devido ao fato de 
serem consideradas ininteligíveis e chulas. 

 
QUESTÃO 24.  
 

 

 
À pampa, truta? 

A gíria é o elemento mais intercambiável entre as tribos. Ela 
se dissemina rapidamente e acaba se incorporando 
ao vocabulário de todas elas. 

Ana Maria, 22 maio 2005. p. 36. 

 
Baseado no exposto, pode-se afirmar que 

 
 as gírias são expressões que marcam a língua formal, ou 

seja, são variantes menos espontâneas, utilizadas 
nas relações informais entre os falantes. 

 o emprego intensivo de gírias entre os falantes faz 
com que essa variedade linguística se propague 
rapidamente. 

 o autor do texto expõe sobre um processo linguístico 
que não sofre influências de fatores sociotemporais. 

 À pampa e truta são expressões resultantes de 

variação linguística, empregadas entre falantes e não 
marcadas por uma época e pelo grupo social de que fazem 
parte. 

 o vocábulo tribos está empregado no sentido denotativo, 

isto é, real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www/
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QUESTÃO 25.  
 

 

 
Dúvida 

Dois compadres viajavam de carro por uma estrada de 
fazenda quando um bicho cruzou a frente do carro. Um dos 
compadres falou: 

— Passou um largato ali! 
O outro perguntou: 
— Lagarto ou largato? 
O primeiro respondeu: 
— Num sei não, o bicho passou muito rápido. 

Piadas coloridas. Rio de Janeiro: Gênero, 2006. 

 
Na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir o 
efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um 
dos personagens 

 
 reconhece a espécie do animal avistado. 
 tem dúvida sobre a pronúncia do nome do réptil. 
 desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta. 
 constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro. 
 apresenta duas possibilidades de sentido para a mesma 

palavra. 
 

QUESTÃO 26.  
 

 

QUESTÃO 16 
Vida sertaneja 

Sou matuto sertanejo, 
Daquele matuto pobre 

Que não tem gado nem quêjo, 
Nem oro, prata, nem cobre. 

Sou sertanejo rocêro, 
Eu trabaio o dia intero, 

Que seja inverno ou verão. 
Minhas mão é calejada, 
Minha pêia é bronzeada 
Da quintura do sertão. 

ASSARÉ, Patativa do. Cante lá que eu canto cá: filosofia de um trovador nordestino. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1978. 

 
No poema anterior, houve a utilização de uma linguagem que 

 
 tenta provar a inferioridade cultural da linguagem oral na 

composição de textos poéticos. 
 aproximou a modalidade escrita da modalidade falada, 

promovendo um entrelaçamento de vertentes distintas da 
linguagem. 

 promoveu uma nítida distinção entre linguagem oral e 
escrita, procurando expor a superioridade de uma 
modalidade em relação à outra. 

 deu preferência à variedade informal da linguagem, como 
forma exclusiva da transmissão de ideias formais. 

 exibe na prática o quão prejudicado fica o entendimento de 
um texto ao optar pela linguagem rebuscada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27.  
 

 

 

 
O homem desenvolveu seus sistemas símbolos para em 
situações especificas de interlocução. A necessidade de criar 
dispositivos que permitissem o diálogo em momentos e/ou 
lugares distintos levou a adoção universal de alguns desses 
sistemas. Considerando que a interpretação de textos 
codificados depende da sintonia e da sincronia entre o emissor 
e o receptor, pode-se afirmar que a 
 

 recepção das mensagens que utilizam o sistema símbolos 
da figura 1 pode ser feita horas depois de sua emissão. 

 recepção de uma mensagem codificada como auxilio do 
sistema símbolos mostrado na figura 2 independe do 
momento de sua emissão. 

 mensagem que é mostrada na figura 4 será decodificada 
sem o auxilio da língua falada. 

 figura 3 mostra um sistema símbolos cuja criação é anterior 
a criação do sistema mostrado na figura 2. 

 figura 4 representa um sistema símbolos que recorre 
utilização do som para a transmissão das mensagens. 
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QUESTÃO 28.  
 

 

 
TEXTO I 

 
TEXTO II 

Speto 

Paulo César Silva, mais conhecido como Speto, é um grafiteiro 
paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de 
sua arte ocorreu, em 1999, pela oportunidade de ver de perto 
as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas 
cidades do Norte do Brasil em uma turnê com a banda O 
Rappa. 

Revista Zupi, n. 19, 2010. 

 
O grafite do artista paulista Speto, exposto no Museu Afro 
Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos  
 

 na influência da expressão abstrata.  
 na representação de lendas nacionais. 
 na inspiração das composições musicais 
 nos traços marcados pela xilogravura nordestina 
 nos usos característicos de grafismos dos skates. 

 
QUESTÃO 29.  
 

 

 
A imagem a seguir reproduz uma obra do artista plástico 
brasileiro Cândido Portinari (1903-1962). Ela revela a influência 
que o artista recebeu de um importante movimento estético do 
século XX. 

 
Assinale a alternativa que indica o nome desse movimento e 
uma característica comum às obras de alguns de seus 
representantes. 
 

 O Futurismo, exaltando a modernidade e o futuro. 
 O Surrealismo, denunciando violências contra a 

humanidade. 
 O Neoclassicismo, valorizando elementos da arte grega e 

romana. 
 O Impressionismo, registrando os fenômenos luminosos. 
 O Romantismo, imprimindo dinamismo às figuras. 

 

 
QUESTÃO 30.  
 

 

 

Em 1924, uma caravana formada por Mário de 
Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e o poeta 
franco-suíço Blaise Cendrars, entre outros, percorreu 
as cidades históricas mineiras e acabou entrando para os anais 
do Modernismo.  
O movimento deflagrado em 1922 estava se reconfigurando.  

(Ivan Marques. ―Trem da modernidade‖. Revista de História da Biblioteca Nacional, 
fevereiro de 2012. Adaptado.) 

  
Entre as características da ―reconfiguração‖ do Modernismo, 
citada no texto, podemos incluir 

 
 a politização do movimento, o resgate de princípios 

estéticos do parnasianismo e o indigenismo. 
 a retomada da tradição simbolista, a defesa da 

internacionalização da arte brasileira e a valorização das 
tradições orais. 

 a incorporação da estética surrealista, o apoio ao 
movimento tenentista e a defesa do verso livre. 

 a defesa do socialismo, a crítica ao barroco brasileiro e a 
revalorização do mundo rural. 

 a maior nacionalização do movimento, o declínio da 
influência futurista e o aumento da preocupação 
primitivista. 

 

 

QUESTÃO 31.  
 

 

 
Dos vícios já desligados 
nos pajés não crendo mais, 
nem suas danças rituais, 
nem seus mágicos cuidados. 

(ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço [tradução e adaptação de Walmir 
Ayala] Rio de Janeiro: Ediouro[s.d.]p. 110) 

 
A proposição estético-literária do Quinhentismo se concentra na 
produção de cronistas, viajantes e jesuítas. Com base nessa 
informação e considerando a estrofe acima, assinale a 
afirmativa pronunciada pelos meninos índios em procissão: 
 

 Os meninos índios representam o processo de aculturação 
em sua concretude mais visível, como produto final de todo 
um empreendimento do qual participaram com igual 
empenho a Coroa Portuguesa e a Companhia de Jesus. 

 A presença dos meninos índios representa uma síntese 
perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar 
de literatura informativa. 

 Os meninos índios estão afirmando os valores de sua 
própria cultura, ao mencionar as danças rituais e as magias 
praticadas pelos pajés. 

 Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção 
como personagens atende a todos os requintes da 
dramaturgia renascentista. 

 Os meninos índios representam a revolta dos nativos 
contra a catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem 
libertar-se tão logo seja possível. 
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QUESTÃO 32.  
 

 

 
Gênero dramático é aquele em que o artista usa como 
intermediária entre si e o público a representação. A estrutura 
vem do grego e está ligada à ideia de ação. A peça teatral é, 

pois, uma composição literária destinada à apresentação por 
atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto 
dramático é complementado pela atuação dos atores no 
espetáculo teatral e possui uma estrutura específica, 
caracterizada: 1) pela presença de personagens que devem 
estar ligados com lógica uns aos outros e à ação; 2) pela ação 
dramática (trama, enredo), que é o conjunto de atos 
dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens 
encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem 
composta de exposição, conflito, complicação, clímax e 
desfecho; 3) pela situação ou ambiente, que é o conjunto de 
circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a 
ação; 4) pelo tema, ou seja, a ideia que o autor (dramaturgo) 
deseja expor, ou sua interpretação real por meio da 
representação. 

COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973. 
(Adaptado.) 

 

Considerando o texto e analisando os elementos que 
constituem um espetáculo teatral, conclui-se que 
 

 a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um 
fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua 
concepção de forma coletiva. 

 o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e 
construído pelo cenógrafo de modo autônomo e 
independente do tema da peça e do trabalho interpretativo 
dos atores. 

 o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros 
textuais, como contos, lendas, romances, poesias, 
crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre 
outros. 

 o corpo do ator na cena tem pouca importância na 
comunicação teatral, visto que o mais importante é a 
expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a 
trajetória do teatro até os dias atuais. 

 a iluminação e o som de um espetáculo cênico 
independem do processo de produção/recepção do 
espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas 
diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. 

 
QUESTÃO 33.  
 

 

 
Oxímoro (ou paradoxo) é uma construção textual que agrupa 
significados que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase 
de saudação de Jon (tirinha abaixo) expressa o maior de todos 
os oxímoros.     

  
Folha de S. Paulo. 31 de julho de 2000.  

   
Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados do 
poema ―O operário em construção‖. Pode-se afirmar que ocorre 
um oxímoro em  

 "Era ele que erguia casas   
Onde antes só havia chão."   
 

 "... a casa que ele fazia   
Sendo a sua liberdade   
Era a sua escravidão."  
 

 "Naquela casa vazia   
Que ele mesmo levantara   
Um mundo novo nascia    
De que sequer suspeitava."  

 
 "... o operário faz a coisa   

E a coisa faz o operário."  
 

 "Ele, um humilde operário   
Um operário que sabia   
Exercer a profissão."  

MORAES, Vinícius de. Antologia Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992.   

 
QUESTÃO 34.  
 

 

 
Ó que pão, ó que comida, 
Ó que divino manjar 
Se nos dá no santo altar  
Cada dia! 
………………………………………………. 
Este dá vida imortal, 
Este mata toda fome, 
Porque nele Deus e homem 
Se contêm. 
………………………………………………. 
Qu‘este manjar tudo gaste, 
Porque é fogo gastador 
Que com seu divino amor 
Tudo abrasa. 

(José de Anchieta in Do Santíssimo Sacramento)  

 
Anchieta ficou conhecido por sua literatura de catequese. 
Levando em consideração o contexto histórico de sua 
produção, as consequências do uso de sua literatura para os 
nativos brasileiros 
 

 foi a construção da imagem do índio como civilizado. 
 estruturou-se com a valorização da cultura do povo 

indígena.  
 gerou o processo de deculturação, no qual os índios foram 

forçados a aprender a cultura portuguesa. 
 o reconhecimento de que a literatura portuguesa dialogava 

com a cultura indígena. 
 trouxe um impacto sobretudo positivo na divulgação e 

disseminação da cultura portuguesa mesclada à indígena. 
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QUESTÃO 35.  
 

 

[…] 
Eu vi o meu semblante numa fonte:  
Dos anos inda não está cortado;  
Os pastores que habitam este monte  
Respeitam o poder de meu cajado.  
Com tal destreza toco a sanfoninha,  
Que inveja até me tem o próprio Alceste:  
Ao som dela concerto a voz celeste;  
Nem canto letra que não seja minha,  
Graças, Marília bela,  
Graças à minha estrela!  
[…] 

(Tomás Antônio Gonzaga in Marília de Dirceu) 

 
O período árcade trabalha a questão da ambientação pastoril, 
bem como um apanhado de elementos ligados ao fingimento. 
No poema acima, há uma evidência de uma característica 
marcante do arcadismo brasileiro, que é 
 

 a simplicidade, notável nos traços da vestimenta dos 
personagens. 

 o racionalismo, pois trata da sabedoria do campo. 
 o retorno à arte clássica, visível na invocação ao Alceste. 
 o fingimento poético, que atribui ao eu-lírico traços de 

pastor. 
 o retorno à natureza, visível no desejo do pastor de ir ao 

campo. 
  

QUESTÃO 36.  
 

 

  
SOBRE A ORIGEM DA POESIA 

A origem da poesia se confunde com a origem da própria 
linguagem.  

Talvez fizesse mais sentido perguntar quando a linguagem 
verbal deixou de ser poesia. Ou: qual a origem do discurso não 
poético, já que, restituindo laços mais íntimos entre os signos e 
as coisas por eles designadas, a poesia aponta para um uso 
muito primário da linguagem, que parece anterior ao perfil de 
sua ocorrência nas conversas, nos jornais, nas aulas, 
conferências, discussões, discursos, ensaios ou telefonemas 
[...]  

No seu estado de língua, no dicionário, as palavras 
intermedeiam nossa relação com as coisas, impedindo nosso 
contato direto com elas. A linguagem poética inverte essa 
relação, pois, vindo a se tornar, ela em si, coisa, oferece uma 
via de acesso sensível mais direta entre nós e o mundo [...]  

Já perdemos a inocência de uma linguagem plena assim. 
As palavras se desapegaram das coisas, assim como os olhos 
se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se dasapegou 
da vida. Mas temos esses pequenos oásis – os poemas – 
contaminando o deserto de referencialidade. 

(Arnaldo Antunes) 

 
A comparação entre a poesia e outros usos da linguagem põe 
em destaque a característica do discurso poético que 
 

 afasta-se das praticidades cotidianas. 
 conjuga-se com necessidades concretas. 
 faz com que as palavras percam o significado. 
 manifesta-se na referência ao tempo revela-se como 

expressão subjetiva. 
 realiza-se na adição de elementos repetitivos. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37.  
 

 

 
Considere o texto 
―O incidente que se vai narrar, e de que Antares foi teatro na 
sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963, tornou essa 
localidade conhecida e de certo modo famosa da noite para o 
dia. (…) Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. 
Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial 
quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, 
para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário 
e principalmente das personagens principais, bem como da 
comparsaria, desse drama talvez inédito nos anais da espécie 
humana.‖ 

(Érico Veríssimo) 
 

O texto narrativo é construído com base em elementos 
constitutivos os quais comprovam sua necessidade ao longo da 
tessitura textual. É, no fragmento acima, elemento constitutivo 
que 
 

 assemelha-se em atitude a um jornalista ou de um 
espectador, escreve para narrar o que aconteceu com x ou 
y em tal lugar ou tal hora. 

 é narrador introspectivo, que relata experiências que 
aconteceram no passado, em 1963. 

 fala de maneira exemplar ao leitor, porque considera sua 
visão a mais correta. 

 há senso prático na figura do narrador, utilitário e quer 
transmitir uma experiência pessoal. 

 trata-se de um narrador neutro, que não deixa o leitor 
perceber sua presença. 

 
QUESTÃO 38.  
 

 

 
A arte pode ser considerada uma linguagem universal. Essa 
linguagem artística atravessando séculos e milênios, fronteiras 
geográficas e culturas das mais diversas consegue preservar 
significados para os que viverão amanhã. A arte surge como 
uma linguagem natural dos homens. Todos nós dispomos das 
potencialidades dessa linguagem e, sem nos darmos conta 
disso, usamos seus elementos com a maior espontaneidade ao 
nos comunicarmos uns com os outros. São sempre as formas 
que se tornam não-verbais da comunicação artística que 
constituem o motivo concreto da arte ser tão acessível e não 
exigir a erudição das pessoas para ser entendida. Exige-se 
inteligência, sim, e sempre sensibilidade. E a arte continua 
sendo uma necessidade para os homens, caminho essencial de 
conhecimento e realização de vida. 

(Universos da Arte – Fayga Ostrower) 
 

Com base na leitura do fragmento acima, pode-se afirmar que a 
arte 
 

 é uma linguagem natural e universal, pois parte da 
sensibilidade humana. 

 é uma linguagem produzida pelo homem com alcance 
mundial. 

 exige inteligência e erudição, embora sejam traços 
universais. 

 possui linguagem verbal universal e acessível a todos. 
 comunica-se com os homens visando o caminho da razão. 
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QUESTÃO 39.  
 

 

 
Leia o texto abaixo e assinale a alterativa correta: 
 

TOMO I  
CAPÍTULO II  

PRIMEIROS INFORTÚNIOS 
  Passemos por alto sobre os anos que decorreram 
desde o nascimento e batizado do nosso memorando, e vamos 
encontrá-lo já na idade de 7 anos. Digamos unicamente que 
durante todo este tempo o menino não desmentiu aquilo que 
anunciara desde que nasceu: atormentava a vizinhança com 
um choro sempre em oitava alta; era colérico; tinha ojeriza 
particular à madrinha, a quem não podia encarar, e era 
estranhão até não poder mais. 
(ALMEIDA, Manuel Antonio de. Memórias de um sargento de milícias. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000022.pdf>. Acesso em: 17 jun. 
2018.) 

 
Em relação ao texto acima, relacionando-o aos gêneros 
literários, é possível afirmar que  
 

 o trecho é representação de gênero lírico em ―oitava alta‖. 
 o épico clássico narra grandes feitos heroicos, igualmente 

presente no texto. 
 o excerto se utiliza do gênero épico e visa a representação 

em palco. 
 o escrito apresenta traços líricos, mas com predominância 

narrativa. 
 o texto se vale do gênero narrativo, derivado do épico 

clássico. 
 

QUESTÃO 40.  
 

 

 
Elemento subjetivo e exclusivamente humano, a Arte tem um 
papel fundamental nas sociedades. Acerca da Arte no 
desenvolvimento cultural do individuo, sabe-se que 
 

 através das artes temos a representação simbólica dos 
traços materiais, intelectuais e emocionais que 
caracterizam a sociedade ou o grupo social, seu modo de 
vida, seu sistema de valores, suas tradições e crenças, 
contudo, não se pode falar em traços espirituais, pois não 
há como representá-los por meio de elementos artísticos.  

 não podemos entender a cultura de um país sem conhecer 
sua arte. Sem conhecer as artes de uma sociedade, só 
podemos ter conhecimento parcial de sua cultura. 

 aqueles que estão engajados na tarefa vital de fundar a 
identificação cultural, podem, facilmente, alcançar um 
resultado significativo sem o conhecimento das artes. 

 dentre as artes, a arte visual, tendo a imagem como 
matéria-prima, torna possível a visualização de quem 
somos, onde estamos e como sentimos. A arte na 
educação como expressão pessoal e como cultura é um 
importante instrumento somente para a identificação 
cultural. 

 através das artes é possível desenvolver a percepção e a 
imaginação, apreender a realidade do meio ambiente, 
desenvolver a capacidade crítica, porém, por se tratar de 
elemento subjetivo, não permite analisar a realidade 
percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar 
a realidade que foi analisada. 

 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 41.  

 

 

 
Seis times de futebol disputaram um torneio no qual cada time 
jogou apenas uma vez contra cada adversário. A regra de 

pontuação consistia em marcar 0  ponto para o time perdedor, 

3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1  ponto para 

cada time. A tabela mostra a pontuação final do torneio. 
 

Times A B C D E F 

Pontos 9  6  4  2  6  13  

 
O número de empates nesse torneio foi igual a 
 

 4   
 5   
 6  
 7    
 8 

 
QUESTÃO 42.  

 

 

 
Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de 
amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando 
videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez 
com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele 
que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o 
número de partidas jogadas depende do número de jogadores, 
como mostra o quadro: 
 

Quantidade de 
jogadores 

2  3  4  5  6  7  

Número de 
partidas 

1 3  6  10  15  21  

 

Se a quantidade de jogadores for 8,  quantas partidas serão 

realizadas 
 

  64  
  56

 
  49

 
  36

 
  28

  

QUESTÃO 43.  
 

 

 

A turma de espanhol de uma escola é composta por 20  

estudantes. Serão formados grupos de três estudantes para 
uma apresentação cultural. De quantas maneiras se podem 
formar esses grupos, sabendo-se que dois dos estudantes não 
podem pertencer a um mesmo grupo?  
 

  6.840  
  6.732

 
  4.896

 
  1.836

   1.122
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QUESTÃO 44.  
 

 

 

Em uma festa havia 21  pessoas presentes. Ao chegarem, 

cumprimentaram com um aperto de mão uma única vez cada 
uma das outras pessoas. Quantos apertos de mão ocorreram 
ao todo 
 

  42     
  84     
  105     
  210     
  420  

 
QUESTÃO 45.  

 

 

   
Lucas possui 6  livros diferentes e Milton possui 8  revistas 

diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3  livros por 

3  revistas. O total de possibilidades distintas para que essa 

troca possa ser feita é igual a  

 

  1.040.  

  684.
 

  980.
 

  1.120.
 

  364.
 

 
QUESTÃO 46.  

 

 

 

Admita que certa cidade brasileira tenha 8  canais de TV 

aberta, todos com transmissões diárias. Se uma pessoa 
pretende assistir três dos oito canais em um mesmo dia, ela 
pode fazer isso de x  maneiras diferentes sem levar em 
consideração a ordem em que assiste os canais, e pode fazer 
de y  maneiras diferentes levando em consideração a ordem 

em que assiste os canais. Sendo assim, y x  é igual a  

 

  112.  
  280.

 
  224.

 
  56.

 
  140.

 
   

QUESTÃO 47.  
 

 

 
Dez vagas de um estacionamento serão ocupadas por seis 

carros, sendo: 3  pretos, 2  vermelhos e 1  branco. 

 
Considerando que uma maneira de isso ocorrer se distingue de 
outra tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidades 
de os seis carros ocuparem as dez vagas é igual a  
 

 12.600 
 16.200    
 21.600  
 26.100    
 25.000 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48.  
 

 

  
A prova final de Geografia de uma escola é composta de 10  

itens com alternativas do tipo ―verdadeiro ou falso‖. De quantas 
maneiras diferentes um estudante poderá responder esta 
prova, de forma que ele só assinale apenas uma alternativa em 
cada questão 

 
  20  

  64
 

  256
 

  512
 

  1024
 

 
QUESTÃO 49.  

 

 

 
LOTOGOL é um jogo de loteria em que o apostador marca seu 
palpite de placar em 5 jogos de futebol de uma rodada. Ganha 
premiação aquele que acerta 3, 4 ou 5 dos palpites. Estas são 
as instruções do jogo:  
 
Como jogar: 
Acerte a quantidade de gols feitos pelos times de futebol na 
rodada e concorra a uma bolada. Para apostar, basta marcar 
no volante o número de gols de cada time de futebol 
participante dos 5 jogos do concurso. Você pode assinalar 0, 1, 
2, 3 ou mais gols (esta opção está representada pelo sinal +). 
Os clubes participantes estão impressos nos bilhetes emitidos 
pelo terminal. 
 

 
Laura acredita que, nos 5  jogos da rodada, serão marcados 

um total de 4  gols. Além disso, ela também acredita que em 

apenas um dos jogos o placar será zero a zero. O número de 
apostas diferentes que Laura poderá fazer, seguindo sua 
crença, é  
 

  64.  

  96.
 

  80.
 

  84.
 

  75.
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QUESTÃO 50.  
 

 

 
No sistema de emplacamento de veículos que seria implantado 
em 1984, as placas deveriam ser iniciadas por 3 letras do 
nosso alfabeto. Caso o sistema fosse implantado, o número 
máximo possível de prefixos, usando-se somente vogais, 
distintas, seria 
 

 20                           
 60    *                   
 120                                 
 125                                     
 243 

 
QUESTÃO 51.  
 

 

 
Um administrador dispõe de ações de dez empresas para a 
compra e, dentre elas, as da empresa A e as da empresa B. O 
número de maneiras que ele pode escolher seis empresas, se 
nelas devem figurar, obrigatoriamente, as empresas A e B, é 
 

 70 
 210  
 90 
 45 
 105 

 
QUESTÃO 52.  
 

 

 
Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter 
espessuras mais próximas possíveis da medida 3mm. No 
estoque de uma loja, há lentes de espessuras: 3,10 mm; 3,021 
mm; 2,96 mm; 2,099 mm e 3,07 mm. Se as lentes forem 
adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será, em 
milímetros, de 
 

 2,099.              
 2,96.                 
 3,021.                
 3,07.             
 3,10 

 
QUESTÃO 53.  
 

 

 
Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 
pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada 
pela ponte será de 12 t. O ponto de sustentação central 
receberá 60% da carga da ponte, e o restante da carga será 
distribuído igualmente entre os outros dois pontos de 
sustentação. 
No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos três 
pontos de sustentação serão, respectivamente 

 

 1,8 t; 8,4 t; 1,8 t. 
 3,0 t; 6,0 t; 3,0 t. 
 2,4 t; 7,2 t; 2,4 t. 
 3,6 t; 4,8 t; 3,6 t. 
 4,2 t; 3,6 t; 4,2 t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 54.  
 

 

 

Lucas possui 6  livros diferentes e Milton possui 8  revistas 

diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3  livros por 

3  revistas. O total de possibilidades distintas para que essa 

troca possa ser feita é igual a  
 

  1.040.  

  684.  

  980.  

  1.120.  

  364.  

 
QUESTÃO 55.  
 

 

 

Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas 
esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a 
posição em que estaria faltando esta pérola. 

 

 
 
Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do 

diâmetro dessas pérolas era 4  milímetros. Em seu estoque, as 
pérolas do mesmo tipo e formato, disponíveis para reposição, 

tinham diâmetros iguais a: 4,025 mm;  4,100 mm;  

3,970 mm;  4,080 mm  e 3,099 mm. O joalheiro então 

colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo 
do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira 
pelo joalheiro tem diâmetro, em milímetro, igual a  

 

  3,099.  

  3,970.  

  4,025.  

  4,080.  

  4,100.  
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QUESTÃO 56.   
 

 

 

 
Tumba de Nakht, 1.400 

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

 as intervenções e modificações realizadas pelos antigos 
egípcios no mundo natural, por meio de técnicas e 
conhecimentos adquiridos.  

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

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

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

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

 
QUESTÃO 57.  
 

 

 
O cadáver era assim tratado geralmente: primeiro extraíam-lhe 
o cérebro pelas fossas nasais com o auxílio de um gancho de 
metal; depois, com uma faca de pedra, faziam-lhe a incisão da 
barriga, tirando-lhe os intestinos (o que muitas vezes 
provavelmente se fazia pelo ânus), que eram colocados nos 
chamados ―canopos‖ (bilhas ou vasos); finalmente era extraído 
o coração e substituído por um escarabeu de pedra. Seguia-se 
uma boa lavagem externa e uma ―salgação‖, na qual o cadáver 
ficava mais de um mês. Por fim, era novamente secado – o 
que, segundo algumas notícias, levava até setenta dias. 
     (...) O corpo ficava em posição deitada com as mãos 
cruzadas sobre o peito ou com os braços estendidos ao longo 
do corpo. Os cabelos eram geralmente cortados curtos, nas 
mulheres muitas vezes deixados compridos e lindamente 
ondulados. O púbis era rapado. Para evitar a deformação, 
recheavam o corpo de argila, areia, resinas, serragem, rolos de 
pano de linho, adicionando a tudo isso drogas aromáticas e, 
singularmente, cebolas. Até os seios das mulheres eram 
recheados 
CERAM, C. W. Deuses, Túmulos e Sábios. 15ª ed. São Paulo: Melhoramentos, 1979, 

p. 155-156. 

 
O fragmento acima, do escritor alemão Kurt Wilhelm Marek 
(1915-1972), que utilizava o pseudônimo de C. Walter Ceram, 

descreve o processo de mumificação dos corpos, prática que, 
no contexto da antiga sociedade egípcia, significava 
 

 a crença na vida após a morte, no julgamento da alma e na 
possibilidade de ela retornar para buscar o corpo, que 
deveria estar conservado. 

 o desprezo pela vida além-túmulo, uma vez que a 
conservação do corpo era uma forma da família preservar 
o ente querido junto de si. 

 uma oportunidade para se estudar e aperfeiçoar o 
conhecimento sobre o corpo humano, sendo tal processo 
destituído de significado mítico. 

 uma forma de proporcionar aos escravos, ainda que, na 
morte, o mesmo tipo de tratamento dado às camadas 
privilegiadas. 

 a afirmação do poder temporal, dos reis ou faraós, sobre o 
poder espiritual, dos deuses, uma vez que a preservação 
do corpo desafiava as leis naturais. 

 

QUESTÃO 58.  
 

 

 
Texto 1 

     A base da mão de obra do Antigo Egito eram 
os camponeses, maioria absoluta da população. Viviam 
em aldeias, pagavam impostos ao Estado (em certos casos, a 
um templo ou senhor que tivesse imunidade fiscal) em forma de 
cereais, linho, gado e outros produtos, e também se prestavam 
a corveias ou trabalhos forçados, a nível local (obras de 
irrigação) ou nas obras públicas. 
  
Texto 2 

     Sem dúvida, porém, o principal tipo de trabalhador no 
feudalismo eram os servos. Contudo, não é fácil acompanhar a 
passagem da escravidão para a servidão. Ela cedeu 
lentamente, com variações regionais, mas 
sempre acompanhando o caráter cada vez mais agrário da 
sociedade ocidental. De fato, com a atrofia da economia 
mercantil, era mais difícil recorrer-se à mão de obra escrava 
(caso em que o trabalhador é mercadoria) ou assalariada (caso 
em que a força de trabalho é mercadoria). Assim, apresentava-
se como solução natural a mão de obra servil, isto é, 
produtores dependentes, sem liberdade de locomoção (como 
tem um assalariado), mas que escapavam à arbitrariedade de 
um senhor (que atingia o escravo). 
Analisando os textos, que tratam das relações de trabalho 
no Antigo Egito e no mundo feudal, pode-se afirmar que 
 

 tanto no Egito como na Europa Medieval, a figura de 
um Estado forte e centralizado controlava as relações 
de trabalho e a produção. 

 o desenvolvimento de uma sólida atividade 
comercial/urbana proporcionou condições para as relações 
de trabalho descritas no texto 2. 

 o texto 1 descreve as relações de trabalho no modo 
de produção asiático, que vigorou no Antigo Egito, onde 
o Estado era o dono dos meios de produção. 

 o texto 2 enfoca o modo de produção feudal, 
estruturado sobre uma economia monetária e intensa 
atividade mercantil. 

 tanto o texto 1 como o texto 2 apresentam relações 
de trabalho que se fundamentavam na posse coletiva 
da terra e na comercialização dos enormes 
excedentes agrícolas. 
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QUESTÃO 59.  
 

 

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

 Destaca a função geradora da vida do Deus Amon e do 
faraó, responsáveis por tudo que existia no Egito. 

 Mostra que o Sol, Áton, era encarnado na terra do faraó 
Aknaton. 

 Evidencia que o alimento e a vida do homem dependiam 
do grande Deus tebano. 

 O texto acima assinala o caráter ideológico da sociedade 
egípcia, destacando a figura do faraó ligada ao Deus 
principal e reforçando seu papel político. 

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

 

QUESTÃO 60.  
 

 

 
 ―... tendo-se posto à frente do povo no quarto ano após 
a queda dos tiranos, sob o arcontado de Iságoras, 
começou primeiramente por repartir todos os Atenienses em 
dez tribos, em lugar de quatro, querendo misturá-los, a fim 
de que mais pessoas participassem na ‗politeia‘ [...]. 
Depois estabeleceu que a ‗Boulé‘ teria quinhentos membros, 
em vez de quatrocentos. [...] Dividiu o território da cidade em 
trinta grupos de ‗demos‘, dez consagravam os ‗demos‘ 
urbanos, dez os de Parália, dez os da Mesogeia e deu a estes 
grupos o nome de ‗trítias‘.‖ 

ARISTÓTELES, Athenaiôn Politeia XXI In: MOSSE, C. As instituições gregas. 
Lisboa: Edições 70, 1985, p. 38. 

 
Ao texto, podem ser associadas 
 

 as reformas arquitetônicas de reconstrução e 
embelezamento de Atenas, promovidas por Péricles. 

 as reformas legais de organização e registro, por 
escrito, das leis, promovidas por Drácon. 

 as reformas públicas, gerando emprego a thetas e 
georgóis descontentes, promovidas por Psístrato. 

 as reformas sociais entre as quais se destacava o fim 
da escravidão por dívidas, promovidas por Sólon. 

 as reformas políticas que deram fim à ditadura e 
inauguraram a democracia, promovidas por Clístenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 61.  
 

 

 
 ―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) 
 

 poder dado aos homens mais velhos, dotados de virtude e 
sabedoria, para decidirem sobre os destinos da cidade. 

 condução, de forma justa, da vida em sociedade e 
garantia do direito de todos os habitantes da cidade de 
participarem das assembleias. 

 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. 

 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. 

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

 
QUESTÃO 62.  
 

 

 
 ―Se nos oferecessem todo o ouro do mundo, ou a terra 
mais bela e fértil que se possa imaginar, nunca estaríamos 
dispostos a juntar-nos ao nosso inimigo comum e participar 
da escravidão da Grécia (…) há a nossa herança grega, os 
laços de sangue e idioma, nossos altares sagrados e nosso 
modo de vida comum, e trair tudo isso não ficaria bem para 
Atenas… enquanto sobreviver um único ateniense, não 
haverá acordo com Xerxes‖. 

HERÓDOTO, História. tradução de Mário da Gama Kury. Brasília: Ed. Universidade 
de Brasília. 1998. p. 144. 

 
Considerando o contexto histórico das Guerras Médicas, 
marque a alternativa que corretamente interpreta o 
posicionamento do grego Heródoto sobre o conflito com os 
persas. 
  

 Acusa os persas de fomentarem desavenças entre os 
povos da Grécia.  

 Defende a união entre os povos gregos para combater as 
forças persas. 

 Alega que os elementos culturais comuns entre atenienses 
e persas deveria uni-los.  

 Argumenta sobre as vantagens para os gregos em aderir 
ao projeto expansionista persa. 

 Insinua que a primeira cidade grega que aliar-se aos 
persas conseguirá dominar Atenas. 
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QUESTÃO 63.  
 

 

 
Hermes, na Grécia antiga, era o deus mensageiro, 

patrono de pesos e medidas, pastores, oradores, poetas, 
atletas, comerciantes, viajantes e inventores. O culto a 

Hermes 
surgiu no Período Arcaico da história grega, entre 700 a.C. e 
500 a.C., e ocorreu numa época em que os antigos Genos 
foram extintos e ascendeu socialmente uma aristocracia 

rural concentradora de terras. Em função disso, a população 
sem acesso a terras tendeu a um grande movimento de 

dispersão por novos territórios fora da península helênica, o 
que resultou na expansão das relações comerciais gregas 
para áreas costeiras do Mar Negro e do Mar Mediterrâneo. 

 
Com base nesses dados, é correto afirmar que 
 

 o surgimento de uma hierarquização entre os deuses 
refletia a emergência da sociedade de classes na Grécia 
Antiga. 

 a reverência ao deus Hermes derivou do sincretismo 
religioso promovido pelo estabelecimento de gregos em 
terras estrangeiras. 

 o culto ao deus Hermes representou uma forma de 
enfrentamento simbólico dos antigos camponeses à 
espoliação de suas terras. 

 a crença nos poderes de Hermes como deus mensageiro e 
protetor do comércio tem relação com a expansão 
dos horizontes comerciais e territoriais gregos. 

 a reverência a Hermes na Grécia Arcaica resultou de 
um sincretismo original com o deus romano Mercúrio, 
patrono do lucro e do comércio. 

 
QUESTÃO 64.  
 

 

 
 Ora, entre os antigos, normas de vida e exercícios espirituais 
formavam a essência da Filosofia, não da religião, e a 
religião estava mais ou menos separada das ideias sobre a 
morte e o além. Havia seitas, que eram filosóficas, pois a 
filosofia era a matéria de seitas que propunham convicções e 
normas de vida a quem elas pudessem interessar; um 
indivíduo se tornava estoico ou epicurista e se conformava 
mais ou menos a suas convicções. 

VEYNE, Paul. O Império Romano. In: ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges. História da 
vida privada: do Império Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010. p. 201. (adaptado) 

 
Considerando o aspecto citado no texto, a religião na 
antiguidade greco-romana   
 

 tinha pouca aceitação entre as camadas sociais mais 
pobres. 

 forneceu as bases do funcionamento político daquelas 
sociedades. 

 possuía uma influência reduzida sobre a conduta moral dos 
cidadãos. 

 desprezava aspectos místicos e esotéricos em detrimento 
dos racionais. 

 promovia a intolerância e a perseguição de seitas com 
crenças diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 65.  
 

 

 
―A estrutura montada para a administração consistia 
inicialmente em um Conselho de Anciãos, chamado de 
Gerúsia, o qual era composto por 28 gerontes (homens 
espartanos com mais de 60 anos) e dois reis (diarquia). 
Estes perdiam sua função em períodos de guerra, pois a 
administração passava para um tirano, que tinha uma 
acepção diferente da que tem hoje, e governava com o 
apoio da população. As decisões eram tomadas por esses 
administradores, assegurando, assim, o caráter oligárquico 
da sociedade. Havia também a Assembleia, que apenas 
confirmava as decisões dos reis ou gerontes, ou seja, era 
um órgão apenas consultivo‖. 
 
A descrição da estrutura administrativa de Esparta evidencia 
uma relação entre o(a) 
  

 absolutismo monárquico e o tribalismo.  
 democracia popular e o pacifismo.  
 política oligárquica e o militarismo.  
 teocracia militar e o igualitarismo.  
 ideal despótico e o lirismo.  

 

 
QUESTÃO 66.  

 

 

 
Desde sua origem, há 4,56 bilhões de anos, a Terra já sofreu 
inúmeras mudanças geológicas. Apesar da aparente 
estabilidade, os continentes mantêm-se em constante 
movimento, e em algum dia podem até se partir, fazendo com 
que algumas cordilheiras surjam e outras desapareçam. 
 Tudo faz parte de um ciclo geológico. Enquanto a 
maioria dos processos é muito lenta e quase imperceptível, 
outros são abruptos e têm consequências muitas vezes 
devastadoras. Os desastres naturais, como os terremotos e as 
erupções vulcânicas, mostram a magnitude dos processos que 
ocorrem no interior do planeta. 

Disponível em: http://educação.globo.com. Acesso em: 05 dez. 2016 (Adaptação). 
 

O mecanismo interno da Terra, responsável pelos fenômenos 
geológicos citados no texto, é controlado pela 
 

 energia solar. 
 força gravitacional. 
 estruturação física. 
 composição química. 
 variação de temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://educação.globo.com/
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QUESTÃO 67.  
 

 

 
O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de 
oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O 
número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na 
atmosfera, e os demais valores indicam diferentes 
porcentagens dessa quantidade. 

 
De acordo com o gráfico, pode-se inferir que 
 

 as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. 
 a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. 
 após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na 

atmosfera mantém-se estável. 
 desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos 

níveis de teor de oxigênio. 
 na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o 

teor de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado. 
 

QUESTÃO 68.  
 

 

 
Tragédia no Nepal 

Após sofrer sua pior catástrofe em 80 anos, o Nepal começa a 
receber ajuda internacional para tentar resgatar vítimas que 
ainda estão sob escombros, depois de um terremoto de 7,8 
graus na escala Richter ter atingido ontem o país, matando pelo 
menos 1.457 pessoas, incluindo vítimas na região que abrange 
ainda Índia, Bangladesh e Tibete. (...) Em 1934, o pior 
terremoto do país matou quase 10 mil pessoas. ―A cada 50 
anos, um terremoto acontece. Temos medo de que o próximo 
aconteça dentro de pouco‖, disse em dezembro de 2014, o 
redator-chefe do jornal ―Nepali Times‖, Kunda Dixit. 

O Globo, Mundo, 26 abr. 2015, p. 40. Adaptado. 

 
O fenômeno natural mencionado foi provocado pelo seguinte 
agente  
 

 movimento de massas    
 deslizamento de terra    
 tectonismo    
 intemperismo    
 vulcanismo    

 
 
 
 

 
QUESTÃO 69.  
 

 

 

 
http://georesumos2014.blogspot.com.br/2014/02/aula-9-1-ano-em-nocoes-

espaciais.html 

 
O movimento da terra responsável pelo fenômeno natural 
representado na imagem 
 

 delimita a proximidade do Sol e ocorre no sentido oeste-
leste. 

 determina as estações do ano e ocorre no sentido oeste-
leste. 

 dá origem aos dias e às noites e ocorre no sentido oeste-
leste. 

 marca a duração desigual do dia e da noite e ocorre no 
sentido leste-oeste. 

 estabelece a mesma duração do dia e da noite e ocorre no 
sentido leste-oeste. 
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QUESTÃO 70.  

 

 

 
Leia a letra da canção “Chão”, de Lenine e Lula Queiroga, 

para responder à questão. 

  
Chão chega perto do céu, 

Quando você levanta a cabeça e tira o chapéu. 
 

Chão cabe na minha mão, 
O pequeno latifúndio do seu coração. 

 
Chão quando quer descer, 

Faz uma ladeira. 
 

Chão quando quer crescer, 
Vira cordilheira. 

 
Chão segue debaixo do mar, 

O assoalho do planeta e do terceiro andar. 
 

Chão onde a vista alcançar, 
Todo e qualquer caminho pra percorrer e chegar. 

 
Chão quando quer sumir, 
Se esconde num buraco. 

 
Chão se quer sacudir, 

Vira um terremoto. 
 

O chão quando foge dos pés, 
Tudo perde a gravidade, 
Então ficaremos só nós, 

A um palmo do chão da cidade. 
(www.lenine.com.br. Adaptado.) 

 
A quarta estrofe da canção faz alusão ao processo tectônico 
denominado  
 

 assoreamento.  
 orogênese.  
 diagênese.  
 ablação.  
 lixiviação.  

 
QUESTÃO 71.  

 

 

 
―O espaço geográfico é fruto de um processo que ocorre ao 
longo da história das diversas sociedades humanas; dessa 
forma, representa interesses, técnicas e valores dessas 
mesmas sociedades, que o constroem segundo suas 
necessidades. Então, é possível dizer que ele reflete o estágio 
de desenvolvimento dos meios técnicos de cada sociedade‖. 

(SILVA, A. C. et. al. Geografia contextos e redes 01. 1º ed. São Paulo: Moderna, 
2013. p.19). 

 
No trecho acima, observa a noção de espaço geográfico 
vinculada 
 

 ao emprego aleatório de ferramentas desprovidas de seus 
contextos. 

 à ideia de que a sociedade é o reflexo do meio onde vive e 
que nele se reproduz. 

 à história da humanidade, limitando esse conceito às 
justaposições do passado. 

 aos interesses da sociedade, em uma perspectiva 
totalitária e sem subjetividades. 

 à utilização das técnicas para a produção da sociedade e 
suas espacialidades. 

 

 
QUESTÃO 72.  

 

 

 

O grupo encarregado de organizar uma exposição 
agropecuária, em uma área de 5 km

2
, decide fazer a 

representação gráfica deste local. Nesta representação, 
deverão constar com clareza os seguintes elementos: áreas 
dos expositores, prédios de apoio, estacionamento, áreas de 
alimentação, espaço para atividades culturais e competições e 
os aspectos naturais do sítio. 
Para que este objetivo seja alcançado, é fundamental a escolha 
da forma de representação e da escala adequada. Assim, o 
grupo deverá utilizar um (a)  

 

 mapa com escala de 1: 1.250.000.    
 planta com escala de 1: 10.000.    
 carta com escala de 1: 1.000.000.    
 mapa com escala de 1: 300.000.    
 planta com escala de 1: 2.000.    

 

QUESTÃO 73.  
 

 

 

 
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br. Acesso em: 12 ago. 2012. 

 

A projeção cartográfica do mapa configura-se como 
hegemônica desde a sua elaboração, no século XVI. A sua 
principal contribuição inovadora foi a 
 

 redução comparativa das terras setentrionais. 
 manutenção da proporção real das áreas representadas. 
 consolidação das técnicas utilizadas nas cartas medievais. 
 valorização dos continentes recém-descobertos pelas 

Grandes Navegações. 
 adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos 

constantes com os meridianos. 
 

QUESTÃO 74.  
 

 

 

Por volta das 9 horas do dia 11 de setembro de 2001, o mundo 
assistiu atônito aos ataques terroristas às torres gêmeas do 
"World Trade Center", na cidade de Nova lorque, localizada a 
74° de longitude oeste de Greenwich. Tem-se apontado como o 
autor intelectual dos ataques, o saudita Osama Bin Laden, que 
se encontra escondido no Afeganistão. A diferença horária 
entre a cidade de Cabul, no Afeganistão, e a cidade de Nova 
lorque, nos EUA, é de +9h30min. 

 

Com base nas informações acima, a longitude da capital afegã 
é 

 

 142°30' longitude oeste de Greenwich. 
 135°00' longitude oeste de Nova lorque. 
 216°30' longitude leste de Nova lorque. 
 83°30' longitude leste de Greenwich. 
 68°30' longitude leste de Greenwich. 
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QUESTÃO 75.  
 

 

 

 
Os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte 
embaixo, mas no século XIII a Europa já havia restabelecido a 
ordem natural do universo. O norte estava em cima e o sul 
embaixo. O mundo era um corpo, ao norte estava o rosto, 
limpo, que olhava o céu. Ao sul estavam as partes baixas, 
sujas, onde iam parar as imundícies e os seres escuros que 
eram a imagem invertida dos luminosos habitantes do norte. 

 GALEANO, E. Espelhos: Sul. Porto Alegre: L &PM, 2008 (adaptado). 

 
A confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica 
do espaço. Assim, a Projeção de Mercator, muito utilizada para 
a visualização dos continentes, caracteriza-se por 
 

 apresentar um hemisfério terrestre envolvido por um cone. 
As deformações aumentam na direção da base do cone. 

 partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre. Seus 
paralelos e meridianos são projetados a partir do centro do 
plano. 

 conservar as formas, mas distorcer as superfícies das 
massas continentais. Seus paralelos e meridianos formam 
ângulos retos. 

 alterar a forma dos continentes, preservando a área. Seus 
paralelos e meridianos formam ângulos retos.  

 representar as formas e as superfícies dos continentes 
proporcionais à realidade. As linhas de meridianos 
acompanham a curvatura da terra. 

 

 

QUESTÃO 76.  
 

 

 
A influência de Sócrates na filosofia grega foi tão marcante que 
dividiu a sua história em períodos: período pré-socrático, 
período socrático e período pós-socrático. O período pré-
socrático é visto como uma época de formação da filosofia 
grega, na qual predominavam os problemas cosmológicos. Ele 
se desenvolveu em cidades da Jônia e da Magna Grécia. 
Grandes escolas filosóficas surgem nesse período e muitos 
pensadores se destacam. Entre eles, um jônico, que ficou 
conhecido como pai da filosofia. Seu nome era 
 

 Tales de Mileto. 
 Leucipo de Abdera. 
 Pitágoras de Samos  
 Parmênides de Eléia. 
 Demócrito de Abdera 

QUESTÃO 77.  
 

 

 
TEXTO I 
Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de 
tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm 
de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em 
fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens 
formam-se a partir do ar por filtragem e, ainda mais 
condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais 
condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao 
máximo possível, transforma- se em pedras. 

BURNET, J. A aurora da filosofia grega. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 
(adaptado). 

 
TEXTO II 
Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: ―Deus, como 
criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos 
tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em face 
desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, 
para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro 
elementos, como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como 
julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem 
ancorar o mundo numa teia de aranha.‖ 

GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã. São Paulo: Vozes, 1991 
(adaptado). 

Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses 
para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação 
racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de 
Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua 
fundamentação teorias na qual 
 

 eram baseadas nas ciências da natureza. 
 refutavam as teorias de filósofos da religião. 
 tinham origem nos mitos das civilizações antigas. 
 postulavam um princípio originário para o mundo. 
 defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. 

 
QUESTÃO 78.  

 

 

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

1999 

 
O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da 
filosofia entre os gregos parte de 
 

 O impulso para transformar, mediante justificativas, os 
elementos sensíveis em verdades racionais. 

 O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e 
das coisas. 

 A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira 
das coisas existentes. 

 A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças 
entre as coisas. 

 A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que 
existe no real. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/pitagoras/
https://www.todamateria.com.br/democrito/
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QUESTÃO 79.  
 

 

 
―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, por demonstrar 
que 
 

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

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

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

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

 O mito busca explicações acerca do homem e do mundo, e 
sua verdade independe de provas. 

 
QUESTÃO 80.  

 

 

 
A atitude filosófica inicia-se dirigindo indagações ao mundo que 
nos rodeia e às relações que mantemos com ele. Pouco a 
pouco, porém, descobre que essas questões se referem, afinal, 
à nossa capacidade de conhecer, à nossa capacidade de 
pensar  

(CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia, 1996, p. 14). 

 
De acordo com o texto a filosofia pode ser compreendida 
 

 como aspiração ao conhecimento sensível, lógico e 
assistemático da realidade natural e humana. 

 como uma forma inconsciente de pensar e de agir. 
 como uma investigação crítica e incoerente de pensar o 

mundo. 
 como um princípio que designa, desde a Grécia Antiga, a 

particularidade do conhecimento sensitivo, desenvolvido pelo 
homem. 

 como forma consciente e crítica de compreender o mundo. 
 
QUESTÃO 81.  

 

 

 
O que é ética? O que é moral? No encaminhamento dessas 
questões, precisamos voltar ao sentido originário da Ética e da 
moralidade. Todas as morais, por mais diversas, nascem de um 
transfundo comum, que é a Ética. Ética somente existe no 
singular, pois pertence à natureza humana, presente em cada 
pessoa, enquanto a Moral está sempre no plural, porque são as 
distintas formas de expressão cultural da Ética. 

(BOFF, Leonardo, Ethos Mundial, 2003, p. 27-28. Adaptado.) 

 
Dada a descrição no fragmento, o pensamento filosófico sobre 
ética mostra 
 

 Que a Ética se constitui como ciência da Moral. 
 Um dos grandes problemas da Ética diz respeito à 

polêmica entre o relativismo Moral e Ética objetiva. 
 A Ética é teoria, parte do fato da existência da história da 

Moral. 
 A esfera da Ética é o campo de investigação da Moral, 

área da filosofia que fundamenta as questões dos valores. 
 Ética e Moral mudam conforme vai mudando o material 

histórico. 

 

 

QUESTÃO 82.  
 

 

 
Ora, nós chamamos aquilo que deve ser buscado por si mesmo 
mais absoluto do que aquilo que merece ser buscado com 
vistas em outra coisa, e aquilo que nunca é desejável no 
interesse de outra coisa mais absoluto do que as coisas 
desejáveis tanto em si mesmas como no interesse de uma 
terceira; por isso chamamos de absoluto e incondicional aquilo 
que é sempre desejável em si mesmo e nunca no interesse de 
outra coisa". 

Fonte: ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd 
Bornheim. São Paulo: Nova Cultural, 1987, 1097b, p. 15. 

 

No texto a Ética é dada a partir de um compreensão na qual 
 

 Segundo Aristóteles, para sermos felizes é suficiente 
sermos virtuosos. 

 Para Aristóteles, o prazer não é um bem desejado por si 
mesmo 

 entre os bens desejados por si mesmos. 
 A felicidade é, para Aristóteles, sempre desejável em si 

mesma  
 Aristóteles diz que para sermos felizes não é necessário 

sermos virtuosos. 
 
QUESTÃO 83.  

 

 

 
―A ética exige um governo que defenda a igualdade entre os 
cidadãos, a qual constitui a base da pátria. Sem ela, muitos 
indivíduos não se sentem em casa, mas vivem como 
estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento.‖ 

(SILVA, R. R. Ética, defesa nacional, cooperação dos povos) 

 
Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação 
política, no texto a ética pressupõe: 
 

 Valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. 
 Preceitos normativos impostos pela coação das leis. 
 Normas próprias determinadas pelo governo de um país. 
 Transferência dos valores familiares para a esfera social. 
 Proibição da interferência de estrangeiros na pátria de 

cada um 
 
QUESTÃO 84.  

 

 

 
''(...) aprendemos executando o que temos que executar. 
Exemplo: homens se tornam construtores construindo e se 
tornam tocadores de lira tocando lira. É a realização de atos 
justos que nos torna justos, a de atos moderados que nos torna 
moderados, a de atos corajosos que nos torna corajosos (...).'' 

Aristóteles. Ética a Nicômaco. Livro II, cap. I, pág.75. São Paulo: Edipro, 2014. 
(Adaptado). 

 
Segundo o texto, para Aristóteles, as virtudes são: 
 

 Algo sem ligação com o ser humano  
 Que nascem com os pobres. 
 Natural da ação e do exercício. 
 De uso exclusivo dos cidadãos atenienses.  
 Excluídas para os bárbaros. 
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QUESTÃO 85.  
 

 

 
―A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais 
aprazível coisa do mundo, e esses atributos não devem estar 
separados como na inscrição existente em Delfos ―das coisas, 
a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde; porém a 
mais doce é ter o que amamos‖. Todos estes atributos estão 
presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a 
melhor, nós a identificamos como felicidade.‖ 

ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Cia. das Letras, 2010. 

Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes 
atributos, Aristóteles a identifica como 
 

 Busca por bens materiais e títulos de nobreza. 
 Plenitude da alma e o bem-estar pessoal. 
 Finalidade das ações e condutas humanas. 
 O conhecer das verdades perfeitas. 
 Uma coisa expressa individualmente somente por 

reconhecimento público 
 

 
QUESTÃO 86.  

 

 

 
O século XX viu emergir diversos movimentos culturais eivados 
de posicionamentos críticos a mazelas da sociedade, como o 
movimento Hip Hop. Sobre o Hip Hop, é correto afirmar que 
surgiu 
 

 na França, em bairros centrais de Paris, como forma de 
protesto ao empobrecimento de parte da população, 
sobretudo de migrantes africanos. 

 no Brasil, nas periferias paulistanas, como forma de 
protesto às precárias condições de vida das favelas 
brasileiras. 

 na África do Sul, em bairros pobres, ocupados por maioria 
negra, como forma de protesto ao apartheid social a que 
esta maioria estava submetida. 

 na Inglaterra, em subúrbios londrinos, relacionado ao 
trabalho de DJs e MCs, como forma de protesto ao racismo 
velado existente no país. 

 nos EUA, nos guetos nova-iorquinos, relacionado ao break, 
ao grafismo e ao Rap, como forma de protesto à exclusão 
social de negros. 

 
QUESTÃO 87.  

 

 

 
Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança 
aristocrática. oriunda dos salões franceses, depois difundida 
por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de 
salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. 
Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre 
―marcante‖ ou ―marcador‖, pois é quem determina as figurações 
diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a 
constância das seguintes marcações: ―Tour‖, ―En avant‖, ―Chez 
des dames‖, ―Chez des cheveliê‖, ―Cestinha de flor‖, ―Balancê‖, 
―Caminho da roça‖, ―Olha a chuva‖, ―Garranchê‖, ―Passeio‖, 
―Coroa de flores‖, ―Coroa de espinhos‖ etc. 
 
No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta 
transformações: surgem novas figurações, o francês 
aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui a música 
ao vivo, além do aspecto de competição, que sustenta os 
festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de turismo. 

CASCUDO. L.C. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Melhoramentos. 
1976. 

 

As diversas formas de dança são demonstrações da 
diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é 
considerada uma dança folclórica por 
 

 possuir como característica principal os atributos divinos e 
religiosos e, por isso, identificar uma nação ou região. 

 abordar as tradições e costumes de determinados povos 
ou regiões distintas de uma mesma nação. 

 apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo 
também, considerada dança-espetáculo. 

 necessitar de vestuário específico para a sua prática, o 
qual define seu país de origem. 

 acontecer em salões e festas e ser influenciada por 
diversos gêneros musicais. 

  
QUESTÃO 88.  

 

 

 
TEXTO I 

Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí a 
pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, 
à praia, quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta. Alguns 
deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por 
carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. […] Andavam 
todos tão bem-dispostos, tão bem feitos e galantes com suas 
tinturas que muito agradavam. 

(CASTRO, S. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 1996 
(fragmento)) 

 
TEXTO II 

 
(PORTINARI, C. O descobrimento do Brasil. 1956. Óleo sobre tela, 199 x 169 cm 

Disponível em: www.portinari.org.br. Acesso em: 12 jun. 2013. (Foto: Reprodução)) 

 
Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero 
Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos 
portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que 
 

 a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das 
primeiras manifestações artísticas dos portugueses em 
terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética 
literária. 

 a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos 
pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte 
acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem 
moderna. 

 a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar 
do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca, 
em primeiro plano, a inquietação dos nativos. 

 as duas produções, embora usem linguagens diferentes – 
verbal e não verbal –, cumprem a mesma função social e 
artística. 

 a pintura e a carta de Caminha são manifestações de 
grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo 
momentos histórico, retratando a colonização. 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/portinari.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/portinari.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/portinari.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/portinari.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/portinari.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/portinari.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/portinari.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/portinari.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/portinari.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/portinari.png
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QUESTÃO 89.  
 

 

 
Quatro olhos, quatro mãos e duas cabeças formam a dupla de 
grafiteiros "Os gêmeos". Eles cresceram pintando muros do 
bairro Cambuci, em São Paulo, e agora têm suas obras 
expostas na conceituada Deitch Gallery em Nova lorque, prova 
de que o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas. 
Muitos lugares abandonados e sem manutenção pelas 
prefeituras das cidades tornam-se mais agradáveis e humanos 
com os grafites pintados nos muros. Atualmente, instituições 
públicas educativas recorrem ao grafite como forma de 
expressão artística, o que propicia a inclusão social de 
adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é 
considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo 
campo da cultura e pela sociedade local e internacional. 

  Disponível em: http://www.fIickr.com. Acesso em: 10 set. 2008 (adaptado). 

 
No processo social de reconhecimento de valores culturais, 
considera-se que 
 

 grafite é o mesmo que pichação e suja a cidade, sendo 
diferente da obra dos artistas. 

 a população das grandes metrópoles depara-se com 
muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. 

 atualmente, a arte não pode ser usada para inclusão 
social, ao contrário do grafite. 

 os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, 
demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras 
culturais. 

 lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda 
mais desagradáveis com a aplicação do grafite. 

 
QUESTÃO 90.  

 

 

05. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela 
televisão a uma partida de futebol que acontece em Barcelona 
ou a um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Não 
obstante, não há que se iludir: o índio não vive na mesma 
realidade em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, 
uma vez que são distintas as relações dessas diferentes 
pessoas com a realidade do mundo moderno; isso porque o 
homem é um ser cultural, que se apoia nos valores da sua 
comunidade, que, de fato, são os seus. GULLAR, F. Folha de 
S. Paulo. São Paulo: 19 out. 2008 (adaptado). 
 
Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto 
histórico, verifica-se que 
 

 pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de 
tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade 
cultural. 

 o índio assiste ao futebol e ao show, mas não é capaz de 
entendê-Ios, porque não pertencem à sua cultura. 

 pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, 
hoje em dia, acesso às mesmas informações. 

 os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza 
de sua História, têm uma visão mais aprimorada da 
realidade. 

 a crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os 
moradores do Harlem e de Hong Kong, mais ricos, vivem 
de acordo com o presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 91.  
 

 

 
Desgraçado progresso que escamoteia as tradições saudáveis 
e repousantes. O 'café' de antigamente era uma pausa 
revigorante na alucinação da vida cotidiana. Alguém dirá que 
nem tudo era paz nos cafés de antanho, que havia muita briga 
e confusão neles. E daí? Não será por isso que lamento seu 
desaparecimento do Rio de Janeiro. Hoje, se houver desaforo, 
a gente o engole calado e humilhado. Já não se pode nem 
brigar. Não há clima nem espaço. 

      ALENCAR, E. Os cafés do Rio. In: GOMES, D. Antigos cafés do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro: Kosmos, 1989 (adaptado). 

 
O autor lamenta o desaparecimento dos antigos cafés pelo fato 
de estarem relacionados com 
 

 a economia da República Velha, baseada essencialmente 
no cultivo do café. 

 o ócio ("pausa revigorante") associado ao escravismo que 
mantinha a lavoura cafeeira. 

 a especulação imobiliária, que diminuiu o espaço 
disponível para esse tipo de estabelecimento. 

 o aumento da violência urbana, já que as brigas, cada vez 
mais frequentes, levaram os cidadãos a abandonarem os 
cafés do Rio de Janeiro. 

 a aceleração da vida moderna, que tornou incompatíveis 
com o cotidiano tanto o hábito de "jogar conversa fora" 
quanto as brigas. 

 
QUESTÃO 92.  

 

 

 
As ruínas do povoado de Canudos, no sertão norte da Bahia, 
além de significativas para a identidade cultural dessa região, 
são úteis às investigações sobre a Guerra de Canudos e o 
modo de vida dos antigos revoltosos. 
Essas ruínas foram reconhecidas como patrimônio cultural 
material pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional) porque reúnem um conjunto de 

 

 objetos arqueológicos e paisagísticos. 
 acervos museológicos e bibliográficos. 
 núcleos urbanos e etnográficos. 
 práticas e representações de uma sociedade. 
 expressões e técnicas de uma sociedade extinta. 

 

QUESTÃO 93.  
 

 

 

O artigo 402 do Código Penal Brasileiro de 1890 dizia: Fazer 
nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza 
corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem: andar 
em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir 
uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens. Pena: 
Prisão de dois a seis meses. 

SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro: 1850-
1890. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1994 (adaptado). 

 

O artigo do primeiro Código Penal Republicano naturaliza 
medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, tal 
regulamento expressava 

 

 a manutenção de parte da legislação do Império com vistas 
ao controle da criminalidade urbana. 

 a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos 
primeiros governos do período republicano. 

 o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, 
desejosa de um equilíbrio entre progresso e civilização. 

 a criminalização de práticas culturais e a persistência de 
valores que vinculavam certos grupos ao passado de 
escravidão. 

 o poder do regime escravista, que mantinha os negros 
como categoria social inferior, discriminada e segregada. 
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QUESTÃO 94.  
 

 

 
Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus 
conhecimentos, seus modos de vida, seus erros, suas ilusões. 
Na nossa atual era planetária, o mais importante é cada nação 
aspirar a integrar aquilo que as outras têm de melhor, e a 
buscar a simbiose do melhor de todas as culturas. A França 
deve ser considerada em sua história não somente segundo os 
ideais de Liberdade-Igualdade-Fraternidade promulgados por 
sua Revolução, mas também segundo o comportamento de 
uma potência que, como seus vizinhos europeus, praticou 
durante séculos a escravidão em massa, e em sua colonização 
oprimiu povos e negou suas aspirações à emancipação. Há 
uma barbárie europeia cuja cultura produziu o colonialismo e os 
totalitarismos fascistas, nazistas, comunistas. Devemos 
considerar uma cultura não somente segundo seus nobres 
ideais, mas também segundo sua maneira de camuflar sua 
barbárie sob esses ideais. 

(Edgard Morin. Le Monde, 08.02.2012. Adaptado.) 

 
No texto citado, o pensador contemporâneo Edgard Morin 
desenvolve  
 

 reflexões elogiosas acerca das consequências do 
etnocentrismo ocidental sobre outras culturas.  

 um ponto de vista idealista sobre a expansão dos ideais da 
Revolução Francesa na história.  

 uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura 
ocidental e outras culturas na história.  

 argumentos que defendem o isolamento como forma de 
proteção dos valores culturais.  

 uma defesa do caráter absoluto dos valores culturais da 
Revolução Francesa.  

 
QUESTÃO 95.  

 

 

 
Leia o texto a seguir que faz parte do artigo ―O menino 
selvagem e as invariantes do humano‖, publicado na revista 
virtual ―P@rtes‖, de autoria de José Carlos Rocha e Gilberto da 
Silva: 
Em meados do século dezenove, em Paris, o jovem médico 
Jean-Jacques Gaspar Itard dá com um aglomerado de pessoas 
observando na rua um menino enjaulado a quem chamavam de 
menino-macaco. Com autorização judicial, o médico o conduz à 
residência, onde tratará de educá-lo, tornando-o objeto de 
investigações científicas. 
 
Aparentando seis a oito anos de idade, surdo e mudo, com 
posturas próximas do animalesco, o menino que fora capturado 
no mato, onde teria sido abandonado ainda recém-nascido, 
quase nada aprenderá. Itard observará meticulosamente o 
menino durante três anos, período que o teve de sobrevida em 
ambiente social. Entre as letras do alfabeto fonético, o menino 
aprendeu apenas a pronunciar o ―ô‖, derivando daí o nome 
Victor e o sobrenome d‘Aveyron, região onde fora capturado. 
Durante este período o máximo de imagens que Victor 
conseguiu reconhecer foi o desenho de uma garrafa de leite no 
quadro negro. 

Fonte: Disponível em: 
http://www.partes.com.br/colunistas/gilbertosilva/meninoselvagem.asp.Acesso: 

28/09/2011 
 

Com base na analise do texto, é correto afirmar que 
 

 a dificuldade do menino em aprender estava diretamente 
ligada ao processo primário de desenvolvimento das 
instituições responsáveis pela socialização. 

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

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

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

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

 

 

QUESTÃO 96.  
 

 

 

É interessante contemplar as margens exuberantes de um lago, 
ricas em plantas de numerosas espécies, com pássaros 
cantando nos arbustos, insetos voando e saltando ao redor e 
vermes rastejando na terra úmida e pensar que essas formas, 
admiravelmente construídas, tão diferentes entre si e em 
completa interdependência, foram produzidas por leis que 
agem ao nosso redor. 

DARWIN, Charles. A origem das espécies. In: Biological sciences curriculum 
study. Biologia. São Paulo: EDART, Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 

do Ensino de Ciências, v. 3 (BSCS – versão verde), p. 394. 
 

As formas vivas ―tão diferentes entre si e em completa 
interdependência‖ formam 

 

 uma colônia.  
 uma população.  
 uma sociedade.  
 uma comunidade.  
 um ecossistema. 

 

QUESTÃO 97.  
 

 

 

É ave dos campos que gosta de pousar sobre o gado, para 
lhe catar os carrapatos, e não é pequeno o serviço que 
presta, pois houve quem contasse nada menos de 74 
carrapatos, que formavam o conteúdo de uma só ave. Mas, 
geralmente, seu alimento consiste em toda a sorte de 
insetos, gafanhotos principalmente.  

Ilhering. In: Frota Pessoa, p. 355. 

Na comunidade em que vive, o anu funciona como um 
consumidor  

 

 apenas de primeira ordem.  
 apenas de segunda ordem.  
 de primeira e de segunda ordem.  
 de primeira e de terceira ordem.  
 de segunda e de terceira ordem.  

 

QUESTÃO 98.  
 

 

 

O nitrogênio é essencial para a vida, e o maior reservatório global 
desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais 
responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são 
micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou 
simbiontes com plantas. 

ADUAN, R. E. et al. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta. Planaltina: 
Embrapa, 2018 (adaptado). 

 

Animais garantem suas necessidades metabólicas desse 
elemento pela 

 

 absorção do gás nitrogênio pela respiração. 
 ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. 
 transferência da matéria orgânica pelas cadeias.  
 incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida.  
 protocooperação com micro-organismos fixadores de 

nitrogênio. 
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QUESTÃO 99.  
 

 

 
Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento 
fixam grandes quantidades de CO2, utilizando-o para formar 
novas moléculas orgânicas, e liberam grande quantidade de O2. 
No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o 
equilíbrio, o consumo de O2 pela respiração tende a igualar sua 
produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas 
florestas afeta temporariamente a concentração de O2 e de CO2 

próximo à superfície do solo onde elas caíram. A concentração 
de O2 próximo ao solo, no local da queda, será 
 

 maior, pois haverá economia de O2 pela ausência das 
árvores mortas.  

 menor, pois haverá consumo de O2 durante a 
decomposição dessas árvores.  

 maior, pois haverá liberação de O2 durante a fotossíntese 
das árvores jovens.  

 igual, pois haverá consumo e produção de O2 pelas árvores 
maduras restantes.  

 menor, pois haverá redução de O2 pela falta da fotossíntese 
realizada pelas árvores mortas.  

 
QUESTÃO 100.  

 

 

 
As transferências de matéria e de energia nos ecossistemas 
são frequentemente representadas de forma gráfica, mostrando 
as relações entre os diferentes níveis tróficos em termos de 
quantidade. Como há perda de matéria e de energia em cada 
nível trófico, as representações adquirem a forma de pirâmide. 
Os principais tipos de pirâmides utilizadas em ecologia são: 
 

  As pirâmides de números indicam o número de indivíduos 
em cada nível trófico 

  As pirâmides de biomassa indicam a quantidade de matéria 
orgânica por unidade/área 

  As pirâmides de energia consideram a biomassa acumulada 
por unidade de tempo 

 

A imagem acima representa uma pirâmide ecológica 
classificada como: 
 
(Considere: 1 J = 240 Kcal) 
 

 Pirâmide de biomassa.  
 Pirâmide de massa. 
 Pirâmide de número. 
 Pirâmide de energia. 
 Pirâmide de produção. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 101.  
 

 

 
A água potável é o componente mais abundante da matéria 
viva, e a sua ciclagem é fundamental para a garantia de vida no 
planeta. O ser humano adulto, por exemplo, é constituído por 
cerca de 63% de água, sendo que seu tecido nervoso contém 
95% desse componente inorgânico. Só essas informações 
bastariam para a conscientização a respeito da preservação da 
água potável. Considerando a riqueza dos recursos hídricos 
brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser 
motivada por 
  

 reduzida área de solos agricultáveis.  
 ausência de reservas de águas subterrâneas.  
 escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas.  
 falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar.  
 degradação dos mananciais e desperdício no consumo.  

 
QUESTÃO 102.  

 

 

 
A energia proveniente do Sol é captada pelos autótrofos e flui 
como energia química pelos demais seres em uma cadeia 
alimentar. Esse fluxo é unidirecional nos ecossistemas e a 
energia não pode ser reaproveitada. Já a matéria que forma os 
seres vivos, é reciclada por processos conhecidos como ciclos 
biogeoquímicos, que permitem a continuidade da vida no 
planeta. Assim, analisando as trocas efetuadas entre o meio e 
cada nível trófico de uma cadeia alimentar, observa-se que 

 
 o carbono, na forma de gás carbônico, é retirado da 

atmosfera pelos decompositores, e liberado, na mesma 
forma, por organismos de todos os níveis tróficos.  

 o oxigênio atmosférico é produzido na fotossíntese, 
realizada apenas pelos produtores, e utilizado apenas na 
respiração dos consumidores.  

 o organismo de um animal carnívoro possui uma 
quantidade de matéria e energia menor do que o 
organismo de um animal herbívoro.  

 a energia incorporada pelos organismos de um nível trófico 
é completamente transferida aos organismos do nível 
trófico seguinte.  

 a energia flui nas cadeias alimentares de forma 
decrescente, ou seja, a partir dos produtores, a cada nível 
trófico, a quantidade de energia diminui.  
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QUESTÃO 103.  
 

 

 
Cadeia alimentar é o termo utilizado para se referir a uma 
sequência de organismos que se alimentam em uma 
comunidade. Nos ambientes, é comum que várias cadeias 
alimentares se entrelacem, formando teias. Isso faz com que 
uma modificação (muitas vezes feita pelas pessoas) afete 
muitos seres vivos. Na imagem, temos um exemplo de teia.  

 
Se, por algum motivo, o sabiá é extinto desta teia, podemos 
dizer que de imediato as 

 
 aranhas iriam diminuir e os pulgões iriam aumentar. 
 minhocas e as joaninhas iriam diminuir, e o pulgão iria 

aumentar. 
 minhocas e as joaninhas iriam aumentar, e o pulgão iria 

diminuir.  
 minhocas e os bem-te-vis iriam aumentar, e as aranhas 

iriam diminuir. 
 borboletas e as aranhas iriam aumentar, e as minhocas 

iriam diminuir. 
 

QUESTÃO 104.  
 

 

 
Toda população apresenta certo potencial biótico, ou seja, a 
capacidade de crescer numericamente sob condições 
favoráveis, que dependem fundamentalmente de sua 
capacidade reprodutiva. Na natureza, entretanto, as populações 
têm seu crescimento controlado por diversos fatores que 
compõem a resistência ambiental. Um fator da resistência 
ambiental capaz de frear o crescimento de uma população é 

 
 a temperatura adequada. 
 a abundância de alimento. 
 a amplitude de espaço físico. 
 o predatismo por outra espécie.  
 o mutualismo com outra espécie. 

 
QUESTÃO 105.  

 

 

 
A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na 
agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo 
acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma 
mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas 
aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no 
esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua 
quantidade controlada por ação de micro-organismos que 
promovem a reação de redução dessa espécie, no processo 
denominado desnitrificação. 

 
O processo citado está representado na etapa 

 
 I  
 II  
 III  
 IV  
 V  

 
QUESTÃO 106.  

 

 

 
Sucessão ecológica é o processo ordenado de modificações 
que ocorrem em uma comunidade que ocupa determinada 
região. Começa com um pequeno agrupamento de organismos 
altamente resistentes – a comunidade pioneira – e prossegue 
até o estabelecimento de um agrupamento estável, que tende a 
não mais se modificar – a comunidade clímax –, a não ser que 
ocorra interferência humana. 
Durante esse processo, ocorre progressiva redução da 

 
 biomassa. 
 biodiversidade. 
 complexidade da teia alimentar. 
 produtividade primária líquida. 
 quantidade de nichos ecológicos.  

 
QUESTÃO 107.  

 

 

 
Atletas devem ter uma alimentação rica em proteínas e 
carboidratos. Assim devem consumir, preferencialmente, os 
seguintes tipos de alimentos, respectivamente: 
 

 verduras e legumes pobres em amido. 
 óleos vegetais e verduras. 
 massas e derivados de leite. 
 farináceos e carnes magras. 
 carnes magras e massas. 
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QUESTÃO 108.  
 

 

 
Em relação às enzimas, podemos afirmar que 
 

 não podem ser reutilizadas, pois reagem com o substrato, 
tornando-se parte do produto. 

 são catalisadores efi cientes por se associarem de forma 
inespecífi ca a qualquer substrato. 

 seu poder catalítico resulta da capacidade de aumentar a 
energia de ativação das reações. 

 atuam em qualquer temperatura, pois sua ação catalítica 
independe de sua estrutura espacial. 

 sendo proteínas, por mudança de pH, podem perder seu 
poder catalítico ao se desnaturarem. 

 
QUESTÃO 109.  

 

 

 
Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de 
Marte, e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e 
formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da 
existência de água naquele planeta. A motivação principal 
dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário 
sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água 
indicaria, naquele planeta 
 

 a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial 
para a agricultura. 

 a existência de ventos, com possibilidade de erosão e 
formação de canais. 

 a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de 
vida semelhante à da Terra. 

 a possibilidade de extração de água visando ao seu 
aproveitamento futuro na Terra. 

 a viabilidade, em futuro próximo, do estabelecimento de 
colônias humanas em Marte. 

 

QUESTÃO 110.  
 

 

 

Há alguns meses, foi lançado no mercado um novo produto 
alimentício voltado para o consumidor vegetariano: uma bebida 
sabor iogurte feita à base de leite de soja. À época, os 
comerciais informavam tratar-se do primeiro iogurte totalmente 
isento de produtos de origem animal. Sobre esse produto, 
pode-se dizer que é isento de 
 

 colesterol e carboidratos. 
 lactose e colesterol. 
 proteínas e colesterol. 
 proteínas e lactose. 
 lactose e carboidratos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 111.  

 

 

 
A carga elétrica é quantizada e o menor valor absoluto possível 
de ser observado no estado livre é e =1,6×10

−19
C. Porém, em 

1964, Gell-Mann propôs que existem partículas elementares, às 
quais denominou quarks, cujos valores de carga elétrica são 
frações de e. Os quarks não existem no estado livre, mas 
podem combinar-se para formar partículas elementares 
observadas nesse estado. 
Considere a ―tabela periódica‖ dos quarks, reproduzida abaixo, 
cuja leitura deve ser feita de acordo com a nomenclatura 
indicada no quadrado à esquerda da tabela. 

 
A combinação de quarks que resulta em uma partícula 
elementar eletricamente carregada é 
 

 dds        
 uds        
 udd         
 ddc        
 usb 

 
QUESTÃO 112.  

 

 

 
Duas pequenas esferas metálicas idênticas, inicialmente 
neutras, encontram-se suspensas por fios inextensíveis e 
isolantes. 

 
Um jato de ar perpendicular ao plano da figura é lançado 
durante certo intervalo de tempo sobre as esferas. Observa-se 
então que ambas as esferas estão fortemente eletrizadas. 
Quando o sistema alcança novamente o equilíbrio estático, 
podemos afirmar que as tensões nos fios 
 

 não sofreram alterações. 
 diminuíram e as esferas se atraem. 
 aumentaram e as esferas se atraem. 
 diminuíram e as esferas se repelem. 
 aumentaram e as esferas se repelem. 
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QUESTÃO 113.  
 

 

 
A capacidade de uma abelha de transportar pólen de uma flor 
para outra depende de dois fatores: (1) as abelhas adquirem 
uma carga elétrica durante o vôo; (2) a antera de uma flor está 
isolada eletricamente da terra, mas o estigma está ligado 
eletricamente à Terra.  

 
 
Quando uma abelha passa nas proximidades de uma antera, 
sua carga provoca indução eletrostática em um grão de pólen 
neutro, como mostra o esquema. As cargas dos dois lados do 
grão são iguais, mas as distâncias até a abelha são diferentes e 
a força de atração sobre o lado mais próximo é ligeiramente 
maior que a força de repulsão sobre o lado mais afastado. Em 
consequência, o grão de pólen é atraído para a abelha e fica 
preso no inseto enquanto este voa para a flor seguinte. 

Fundamentos de Física, vol 3 - Eletromagnetismo / Halliday, Resnick, Jearl 
Walter, pág 36, Cap: 22. (adaptado) 

 
Quando a abelha se aproxima de um estigma de outra flor 
 

 o estigma eletriza-se positivamente e repele a abelha. 
 o estigma permanece neutro, o que favorece a deposição do 

grão de pólen sobre ele. 
 o estigma provoca a neutralização do grão de pólen, 

escoando a carga positiva da abelha para a Terra, através do 
ar. 

 o estigma transfere carga negativa da Terra para o grão de 
pólen, o que neutraliza a abelha e provoca a deposição do 
grão de pólen sobre ele.  

 o estigma eletriza-se negativamente, o que provoca a atração 
do grão de pólen, iniciando o processo de fertilização da 
planta. 

 
QUESTÃO 114.  

 

 

 
Um eletroscópio de lâminas ou de folhas é um aparelho 
constituído por duas lâminas condutoras delgadas ligadas a 
uma esfera metálica por meio de uma haste também condutora. 
As lâminas devem ser finas e leves o suficiente para sofrerem 
ação perceptível de pequenas forças elétricas.  
Suponha um bastão com carga positiva colocado próximo da 
esfera metálica de um eletroscópio neutro e considere a 
situação mostrada na figura 

 
 

A partir dessa configuração: 
 ligando-se a esfera do aparelho à Terra, o eletroscópio 

eletrizar-se-á positivamente. 
 retirando-se o bastão, as lâminas se reaproximarão, pois o 

eletroscópio continuará neutro. 
 aproximando-se o bastão um pouco mais, sem contato com a 

esfera, o ângulo entre as lâminas diminuirá. 
 mesmo que o bastão toque a esfera o aparelho continuará 

neutro, pois o recipiente evacuado impede trocas de cargas 
com o meio externo. 

 se o bastão tocar a esfera, o aparelho se eletrizará com carga 
negativa e, ainda que o retiremos, as lâminas permanecerão 
afastadas. 

 
QUESTÃO 115.  

 

 

 
Duas pequeníssimas esferas condutoras idênticas estão 
situadas sobre uma mesma reta vertical, conforme ilustra a 
figura ao lado. A esfera A, suspensa por um fio isolante 
inextensível e de massa desprezível, tem massa 2 x 10

-3
 kg e 

está eletrizada com carga QA = 4,0 μC. A esfera B, presa a uma 
haste rígida, isolante, está inicialmente neutra. Em seguida, 
eletriza-se a esfera B com uma carga elétrica QB = –1 nC. Após 
a eletrização da esfera B, a intensidade da força tensora no fio 
isolante 

 
 duplicará      
 triplicará      
 reduzir-se-á a 1/3 
 reduzir-se-á de 1/3 
 permanecerá inalterada 

 
QUESTÃO 116.  

 

 

 
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 

 
 2.F1 

 3.F1 
 (1/2).F1 
 (1/3).F1 
 (3/4).F1 
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QUESTÃO 117.  
 

 

 
O funcionamento do forno de micro-ondas é baseado na 
excitação de moléculas polares (tais como de água e gorduras) 
por um campo elétrico variável no tempo. Em um modelo 
simplificado essas moléculas podem ser descritas como sendo 
constituídas por duas cargas elétricas pontuais (+q) e (–q) 
separadas por uma distância fixa d. 
Considere uma molécula polar, inicialmente em repouso, na 
presença de um campo elétrico E uniforme como representado 
na figura. 
 

 
Nessas condições podemos afirmar que esta molécula  
 

 terá movimento de rotação no sentido horário e de 
translação no sentido do campo elétrico; 

 terá movimento de rotação no sentido anti-horário e não terá 
movimento de translação; 

 terá movimento de rotação no sentido horário e não terá 
movimento de translação; 

 terá movimento de rotação no sentido anti-horário e de 
translação no sentido oposto ao do campo elétrico; 

 não terá movimento nem de rotação nem de translação 
porque a cargas se anulam. 

 
QUESTÃO 118.  

 

 

 
Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi 
a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de 
impressora utiliza pequenas gotas de tinta, que podem ser 
eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. 
Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras da 
impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme E, 
atingindo, então, o papel para formar as letras. A figura a seguir 
mostra três gotas de tinta, que são lançadas para baixo, a partir 
do emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas 
gotas vão impregnar o papel. (O campo elétrico uniforme está 
representado por apenas uma linha de força). 
 

 
 
Pelos desvios sofridos, pode-se dizer que a gota 1, a 2 e a 3 
estão, respectivamente: 

 carregada positivamente, neutra e carregada 
negativamente. 

 carregada negativamente, neutra e carregada 
positivamente. 

 neutra, carregada positivamente e carregada 
negativamente. 

 carregada positivamente, carregada negativamente e 
neutra. 

 neutra, carregada negativamente e carregada 
positivamente. 

 
QUESTÃO 119.  
 

 

 
O plutônio 238 é usado para a produção direta de energia 
elétrica em veículos espaciais por meio de um gerador dotado 
de duas placas metálicas, paralelas, isoladas e separadas por 
uma pequena distância D.  

 

 
 
Sobre uma das placas temos uma fina camada desse 
material, onde ocorrem 5,0 x10

14
 desintegrações a cada 

segundo, liberando partículas alfa. Estima-se que 25% dessas 
partículas alcançam a placa oposta, onde são absorvidas. No 
processo, as partículas alfa transportam uma carga Q de uma 
placa para outra, gerando uma corrente elétrica usada para 
alimentar dispositivos eletrônicos. 

 
 
A quantidade de carga Q  transportada vale 
 

 2 x 10
-5 

C 
 3 x 10

-5 
C 

 4 x 10
-5 

C 
 5 x 10

-5 
C 

 6 x 10
-5 

C 
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QUESTÃO 120.  
 

 

 
Talvez você já tenha encontrado, em postos de abastecimento 
de combustíveis, placas como a que vemos a seguir: 
 

 
 
Pense bem: como é que o litro da gasolina comum pode custar 
esse preço? Simplesmente não existe o valor ―quatro reais, 
quarenta e nove centavos e nove décimos de centavo‖: ou o 
litro custa R$ 4,49 ou R$ 4,50, sem valores intermediários. Por 
mais que ainda houvesse moedas de um centavo em 
circulação, não poderíamos quebra-la em dez pedaços e 
considerar que cada um deles correspondesse a um décimo do 
valor da moeda inteira. Ao destruirmos a moeda o seu valor 
simplesmente perderia o significado. 
 
A ideia expressa no texto-base relaciona-se com o fato de que 
 

 corpos neutros não possuem portadores de carga elétrica. 
 prótons e elétrons portam a mesma quantidade de carga 

elétrica. 
 é possível obter qualquer quantidade que imaginarmos de 

carga elétrica. 
 a carga elétrica só admite quantidades múltiplas inteiras de 

um valor elementar. 
 quantidades totais de cargas elétricas se conservam em 

sistemas eletricamente isolados. 
 

QUESTÃO 121.  
 

 

 
A molécula da água, sendo polar (distribuição assimétrica de 
cargas com acúmulo de positivas de um lado e negativas do 
outro – Figura 1), tem a capacidade de atrair corpos neutros. 

 
 
Esta capacidade confere à água o ―poder‖ de limpeza pois, por 
onde ela passa, seus lados ―eletrizados‖ vão atraindo partículas 
neutras (Figura 2) e arrastando-as com o fluxo em direção aos 
esgotos. Pode-se dizer que um corpo eletrizado (indutor) atrai 
um corpo neutro porque induz neste: 
 

 apenas cargas de mesmo sinal das cargas do indutor, 
sendo, portanto, atraídas 

 apenas cargas de sinal contrário ao das cargas do indutor, 
sendo, portanto, atraídas. 

 cargas das duas espécies, porém, as de sinal contrário ao 
das cargas do indutor, ficam mais próximas deste e a força 
de atração é maior que a de repulsão. 

 cargas das duas espécies, porém, as de sinal contrário ao 
das cargas do indutor são mais numerosas e a força de 
atração é maior que a de repulsão 

 cargas das duas espécies, porém, as de sinal contrário ao 
das cargas do indutor são transferidas para ele, 
ocasionando a atração. 

 
QUESTÃO 122.  
 

 

 
O transporte ativo de Na

+
 e K

+
 pela membrana celular é 

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

+
 para fora da célula e 130 K

+
 para dentro da célula. 

Sabendo-se que um pequeno neurônio possui cerca de um 
milhão de bombas de sódio.  
 
A carga líquida que atravessa a membrana desse neurônio por 
segundo vale  
 

 1,60 x 10
-19

 C  
 1,12 x 10

-11
 C 

 2,24 x 10
-11

 C  
 2,00 x 10

-10
 C 

 4,25 x 10
-10

 C  
 

QUESTÃO 123.  
 

 

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

 1,2 x 10
-9

 C  
 3,2 x 10

-5
 C  

 5,0 x 10
-6

 C  
 6,0 x 10

-6
 C 

 8,5 x 10
-6

 C 
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QUESTÃO 124.  
 

 

 
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: 

 
 metálicos, submetidos ao campo elétrico, sofrem menor 

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

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

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

menor ação deste por serem de maior condutividade 
elétrica. 

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

 
QUESTÃO 125.  
 

 

 
O caráter hidrofóbico do poliuretano está associado à força de 
repulsão eletrostática entre as moléculas do material e as 
moléculas de água, fenômeno físico que ocorre entre corpos 
com cargas elétricas de mesmo sinal. Assim, a água não adere 
ao poliuretano, o que pode, por exemplo, ser aplicado: 
 

 no desenvolvimento de sensores de umidade. 
 na fabricação de panelas que seriam mais fáceis de lavar. 
 na produção de tintas que poderiam ser mais facilmente 

removidas com água. 
 na fabricação de motores de combustão interna que não 

precisariam da água para resfriamento. 
 na confecção de roupas para nadadores que reduziriam o 

atrito com a água em competições de alta performance. 
 

 

QUESTÃO 126.  
 

 

     
Considere uma amostra sólida que apresenta ponto de fusão 
constante e coloração amarela uniforme. Dissolve somente 
parte do sólido com adição de água e após fundir totalmente, 
com aquecimento contínuo, entra em ebulição com temperatura 
variável. 
 
Com base nessa informação, essa amostra  
 

 é uma substância pura.    

 é uma substância composta.    
 é uma mistura homogênea.    
 é uma substância pouco solúvel em água.    
 ao entrar em ebulição, ocorreu a sublimação da substância.    

 
 
 
 

QUESTÃO 127.  
 

 

 
Uma revista traz a seguinte informação científica: 
 

O gás carbônico no estado sólido é também conhecido como 
“gelo seco”. Ao ser colocado na temperatura ambiente, ele 
sofre um fenômeno chamado sublimação, ou seja, passa 
diretamente do estado sólido para o estado gasoso. 
 

Deste mosdo a sublimação é um fenômeno  
 

 químico, uma vez que o gás carbônico se transforma em 
água.    

 físico, uma vez que ocorreu transformação de substância.    
 físico, uma vez que não ocorreu transformação de substância.    
 químico, uma vez que ocorreu transformação de substância.    
 químico, uma vez que não ocorreu transformação de 

substância.     
 
QUESTÃO 128.  

 

 

 
Um dos maiores problemas que ameaçam a vida humana é a 
falta de água potável. O Brasil possui uma grande quantidade 
de recursos hídricos, mas várias regiões do mundo são 
privadas de fontes de água própria para o consumo humano. 
Sendo assim, surge a importância da implantação de 
dessalinização da água do mar. Esse processo consiste na 
utilização de vapor d‘água de alta temperatura, para fazer a 
água salgada entrar em ebulição. Posteriormente, o vapor 
passa por vários estágios, em que é liquefeito e depois 
vaporizado, garantindo um grau de pureza elevado do produto 
final.  

Disponível em: www.mundoeducacao.bol.uol.com.br. Acesso em: 13 fev. 
2019(adaptado

). 

 
Desta forma, o método de separação que é possível identificar 
é o de  

 
 centrifugação 
 decantação 
 ventilação 
 destilação 
 catação. 

 
QUESTÃO 129.  

 

 

 
A figura representa a sequência de etapas em uma estação de 
tratamento de água. 
 

 
 
Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas 
como fator determinante  
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 Oxidação.    
 Floculação.    
 Decantação.    
 Filtração.    
 Armazenamento.   

 

QUESTÃO 130.  
 

 

 

Um estudante realizou um experimento em laboratório para 
obter cafeína a partir do chá preto. Para isso seguiu as etapas 1 
e 2 do esquema abaixo. 

 
Assinale a alternativa que contém os nomes dos processos de 
separação das etapas 1 e 2, respectivamente:  
 

 extração e extração.    
 extração e destilação.    
 destilação e extração.    
 destilação e filtração.    
 filtração e destilação.    

 
QUESTÃO 131.  

 

 

 
Mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a 

quantidade de matéria microscópica, como átomos e 
moléculas. É um termo que provém do latim mole, que significa 

quantidade, e foi proposto pela primeira vez em 1896 pelo 
químico Wilhem Ostwald. Porém, foi Amedeo Avogadro que 
sugeriu, em 1811, que a mesma quantidade de matérias 
diferentes apresentaria a mesma quantidade de moléculas, o 
que foi chamado de Constante de Avogadro. Apenas no século 
XX, após os estudos do químico Frances Jean Baptiste Perrin, 
é que os cientistas conseguiram determinar que o número de 
mol é uma grandeza que varia de ordem inversa com a massas 
molar. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 
12 mar. 2019 (adaptado). 

 

Admitindo massas atômicas (g/mol): H=1, C=12, O-16, S=32, 
Ca=40 e Br=8-0 e a seguinte tabela: 

 

Ca H2O CaCO3 CaBr2 H2SO4 

10,5g 10,5g 10,5g 10,5g 10,5g 
 

É possível inferir que a espécie que apresenta menor 
quantidade de matéria é 

 

 Ca. 
 H2O. 
 CaCO3. 
 CaBr2. 
 H2SO4. 

 
 

QUESTÃO 132.  
 

 

 
Em artigo recentemente publicado na revista Science, um grupo 

de químicos japoneses anunciou ter conseguido "aprisionar" 
uma única molécula de água em uma gaiola de carbono 
chamada fulereno (C60). Hoje a molécula de água é bem 
conhecida e sabemos que grande parte de suas propriedades 
vem do fato de sua capacidade de realizar ligações de 
hidrogênio fracas com outras moléculas. Este método inovador 
de encapsulamento de uma molécula única permitirá o estudo 
de apenas uma molécula de água, isolada de toda ligação 
hidrogênio. 

Disponível em: www.lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 12 mar. 2019. 
 

Admitindo massas atômicas em g/mol: H=1 e O-16 é possível 
depreender que a massa de água ―aprisionada‖ em uma gaiola 
de fulereno possui massa em gramas próximo a 
 

 1,0 
 3,0 
 18,0 
 1,8 x 10

23
 

 3,0 x 10
-23

 
 
QUESTÃO 133.  

 

 

 

Texto I 

 
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 12 mar. 2019. 

 

Texto II 
 

Pesquisa realizada pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) identificou alto teor de sódio em alimentos 
vendidos no Brasil. O trabalho foi feito com base na análise de 
26 tipos de produtos, como bolachas e frios. Dos grupos 
analisados, apenas cinco apresentaram níveis do ingrediente 
considerados adequados. 

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 12 mar. 2019. 
 

O exposto permite empreender que o brasileiro consome em 
mol aproximadamente 
(Massa atômica do sódio = 23 g/mol) 

 
 30% de sódio a mais que o recomendado. 
 40% de sódio a mais que o recomendado. 
 70% de sódio a mais que o recomendado. 
 140% de sódio a mais que o recomendado. 
 240% de sódio a mais que o recomendado. 
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QUESTÃO 134.  
 

 

 

O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por 
dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma 
alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar 
problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que 
atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial 
de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis 
a fraturas. 

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em 1 ago. 2012. (adaptado.) 
 

Considerando-se o valor de 6 x 10 mol para a constante de 
Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 g/mol, qual a 
quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida 
para que uma pessoa supra suas necessidades 

 

 7,5 x 10
21

. 
 1,5 x 10

22
. 

 7,5 x 10
23

. 
 1,5 x 10

25
. 

 4,8 x 10
25

. 
 
QUESTÃO 135.  

 

 

 
O perigo oculto das embalagens Alumínio, chumbo e materiais 
plásticos como o polipropileno são substâncias que estão sob 
suspeita de provocar intoxicações no organismo humano. 

 Disponível em: O Globo, 13/07/97 
  

Considerando uma embalagem de creme dental que contenha 
0,207 g de chumbo, o número de mols de átomos desse 
elemento químico corresponde a: (Dado: Massa molar do Pb = 
207 g/mol)  
 

 1,00 x 10
-3

  
 2,07 x 10

-3
  

 1,20 x 10
23

  
 6,02 x 10

23
 

 3,01 x 10
-2

 
 
QUESTÃO 136.  

 

 

 
Os raios que ocorrem na atmosfera e a queima de combustíveis 
derivados do petróleo contendo hidrocarbonetos e compostos 
de enxofre (mercaptanas) contribuem para a produção de 
várias substâncias, dentre as quais pode-se destacar: CO2, CO, 
H2O, NO, SO2 e até mesmo, em pequenas quantidades, NO2 e 
SO3. Algumas destas emissões são, em parte, responsáveis 
pelo aumento do efeito estufa e pela formação da chuva ácida. 

H2C C

CH3

CH3 H2C C

CH3

CH3

H3C C

CH3

CH2

CH3

C

CH3

CH2 H3C C

CH3

CH

CH3

C

CH3

CH3

+

+

Pressão, Calor

Catalisador 

 

 

 

82% 18%  
A partir do texto e da análise das estruturas o número de 
carbonos primários, secundários, terciários e quarternários no 
hidrocarboneto obtido em maior percentagem, é 
respectivamente 
 

 5 primários, 2 secundários, 0 terciários e 1 quaternário. 
 5 primários, 3 secundários, 0 terciários e 0 quaternário. 
 5 primários, 1 secundários, 1 terciários e 1 quaternário. 
 4 primários, 2 secundários, 1 terciários e 1 quaternário. 
 4 primários, 0 secundários, 2 terciários e 2 quaternário. 

 

QUESTÃO 137.  
 

 

 
Cientistas desenvolvem droga contra câncer de próstata 

Um grupo de cientistas britânicos desenvolveu um 
medicamento contra o câncer de próstata, que é considerado a 
descoberta mais importante em 60 anos. A substância 
chamada de abiraterona possui a propriedade de inibir a 
formação de testosterona, sendo capaz de reverter a forma 
mais agressiva do câncer. Cerca de 70% dos pacientes que 
usaram a droga apresentaram uma melhora significativa. O 
medicamento bloqueia os hormônios que nutrem as células 
cancerígenas. 

(Band News, julho de 2008) 
 

FÓRMULA ESTRUTURAL DA ABIRATERONA 

N

HH

HO

H

 

 

 
A partir da análise estrutural e de seus conhecimentos sobre os 
códigos da Química.Podemos inferir que o número de 
Carbonos da Abiraterona é igual a 
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 34. 
 24. 
 21. 
 10. 

 
QUESTÃO 138.  

 

 

 

A palavra "octanagem" é onipresente, mas muitas pessoas 
não são capazes de defini-la. A diferença entre a enorme 
quantidade de produtos químicos derivados do petróleo - a 
partir do metano ao butano para propano para octanas - 
pode ser enganosa e confusa. Octano é o principal 
componente da gasolina e aparece em uma variedade de 
formas. 
 

CH3 C C

CH3

CH3

CH2

CH3

CH3

H

  

 
 
Sendo o 2,2,3-Trimetil –Pentano um dos isômeros do Octano e 
com fórmula estrutural citada acima, podemos inferir que o 
número de Carbonos primários, secundários, terciários e 
quaternários são respectivamente: 

 
 5 carbonos primários, 3 carbonos secundários, 1 carbono 

terciário e 2 carbonos quaternários. 
 5 carbonos primários, 1 carbono secundário, 1 carbono 

terciário e 1 carbono quaternário. 
 4 carbonos primários, 1 carbono secundário, 2 carbonos 

terciários e 1 carbono quaternário. 
 3 carbonos primários, 3 carbonos secundários, 1 carbono 

terciário e 1 carbono quaternário. 
 3 carbonos primários, 2 carbonos secundários, 2 carbono 

terciário e 1 carbono quaternário. 
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QUESTÃO 139.  
 

 

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

 
 
O número de átomos de carbono representados nessa 
estrutura é 
 

 22. 
 13. 
 10. 
 9. 
 4. 

 
QUESTÃO 140.  

 

 

 
Os Nanokids pertencem a um grupo de nanomoléculas 
chamadas Nanoputians, construídas de forma que suas 
estruturas se assemelhem aos seres humanos.  

OO

 
 
Acerca da estrutura do Nanokid representada acima, onúmero 
de carbonos com hibridação sp2 é igual a 
 

 36. . 
 22. 
 12. 
 10. 
 6. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


