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PORTUGUÊS 
 

A incapacidade de ser verdadeiro 
 

 
 

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa 
dizendo que vira no campo dois dragões da independência 
cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, 
mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio 
da escola um pedaço de lua. Desta vez Paulo não só ficou sem 
sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante quinze 
dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas 
da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam 
formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a 
mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. 
Epaminondas abanou a cabeça: 

– Não há nada a fazer, Dona Colo. Este menino é mesmo 
um caso de poesia.” 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 
QUESTÃO 1.  

 
O que significa a última frase do texto “Este menino é um 
caso de poesia”? 
 
a) O menino era mentiroso mesmo. 
b) O menino era louco. 
c) “um caso de poesia” era uma doença grave. 
d) O menino viajava num mundo de imaginação através de 

histórias, da literatura. 
e) O menino apresentava um comportamento estranho e 

inaceitável. 
 
QUESTÃO 2.  

 
No título do texto há presença de um substantivo: 
incapacidade. Podemos classificá-lo como: 
 
a) Substantivo concreto e primitivo. 
b) Substantivo abstrato e primitivo. 
c) Substantivo abstrato e derivado. 
d) Substantivo concreto e derivado. 
e) Substantivo concreto e simples. 

QUESTÃO 3.  

 
Em qual frase não há presença de substantivo próprio? 
 
a) “Paulo tinha fama de mentiroso”. 
b) “Quando o menino voltou falando que todas as borboletas 

da Terra”. 
c) “...passaram pela chácara de Siá Elpídia”. 
d) “A mãe botou-o de castigo”. 
e) “Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça”. 
 
QUESTÃO 4.  

 
Na frase “Quando o menino voltou falando que todas as 
borboletas...”, as palavras destacadas são: 
 
a) Artigos definidos 
b) Artigos indefinidos 
c) Artigo definido e indefinido 
d) Artigo indefinido e definido 
e) Artigo definido feminino plural. 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que 
de médico e louco todos temos um pouco, mas esse problema 
jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como 
atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal de 
armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à 
própria indústria de material bélico nacional. Cerca de 40% das 
vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras 
destinam-se a pessoas que se automedicam. A indústria 
farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu 
faturamento da venda “livre” de seus produtos, isto é, das 
vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a 
população para os perigos ocultos em cada remédio, sem que 
necessariamente faça junto com essas advertências uma 
sugestão para que os entusiastas da automedicação passem a 
gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das 
pessoas se automedica por sugestão de amigos, leitura, 
fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou 
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simplesmente para tentar manter a juventude. Qualquer que 
seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma 
gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes ou 
inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para 
infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim 
está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a 
antibióticos. Um dia, quando realmente precisar de remédio, 
este não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de 
gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão 
que lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela 
raiz? Com isso, poderá receber na corrente sanguínea 
soluções de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – 
tudo sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

(Dr. Geraldo Medeiros – Veja, 2005) 

 
QUESTÃO 5.  

 
Sobre o título dado ao texto, a única afirmação correta é:  
 
a) mostra que a automedicação é tratada como um esporte 

sem riscos. 
b) indica quais são os riscos enfrentados por aqueles que se 

automedicam. 
c) denuncia que a atividade esportiva favorece a 

automedicação. 
d) condena a pouca seriedade daqueles que consomem 

remédio por conta própria. 
e) assinala que o principal motivo da automedicação é a 

tentativa de manter-se a juventude. 
 
 

REDAÇÃO 
 
LEIA O TEXTO DE ANA MARIA MACHADO E RESPONDA. 
 

A GANSA DOS OVOS DE OURO 
 

Era uma vez um casal de 
camponeses que tinha uma gansa 
muito especial. De vez em quando, 
quase todo dia, ela botava um ovo de 
ouro.  

Era uma sorte enorme, mas em 
pouco tempo eles começaram a achar 
que podiam ficar muito mais ricos se 
ela pusesse um ovo daqueles por 
hora, ou a todo momento que eles quisessem. Falavam nisso 
sem parar, imaginando o que fariam com tanto ouro.  

— Que bobagem a gente ficar esperando que todo d ia 
saia dessa gansa um pouquinho... Ela deve ter dentro dela um 
jeito especial de fabricar ouro. Isso era o que a gente 
precisava.  

— Isso mesmo. Deve ter uma maquininha, um aparelho, 
alguma coisa assim. Se a gente pegar pra nós, não precisa 
mais de gansa.  

— É... Era melhor ter tudo de uma vez. E ficar muito rico. 
E resolveram matar a gansa para pegar todo o ouro. Mas 
dentro não tinha nada diferente das outras gansas que eles já 
tinham visto – só carne, tripa, gordura... E eles não pegaram 
mais ouro. Nem mesmo ganharam um ovo de ouro, nunca 
mais. 
(Machado, Ana Maria. o tesouro das virtudes para crianças. rio de janeiro: editora 

nova fronteira.) 

 
QUESTÃO 6.  

 
Qual gênero textual o texto pertence? 
 

a) Crônica 
b) Conto 
c) Poesia 

d) Artigo de opinião 
 
QUESTÃO 7.  

 
O ditado popular que melhor combina com essa história é: 
 

a) “A união faz a força”. 
b) “Quem tudo quer tudo perde...”. 
c) “De grão em grão a galinha enche o papo”. 
d) “A vingança tarda, mas não falha”. 
 
QUESTÃO 8.  

 
Leia o texto abaixo e responda:  
 

O CORVO E A RAPOSA 
O Senhor Corvo estava 

empoleirado num galho de 
árvore, com um pedaço de 
queijo no bico. 

Comadre Raposa 
aproximou-se, atraída pelo 
cheiro e cumprimentou 
alegremente o Corvo: 

– Bom dia, Mestre Corvo! 
Como você está bonito! Acho 
que nunca vi ave mais bela. 

Francamente, se a sua 
voz é tão formosa como a sua 
plumagem, você é o rei dos 
pássaros. 

Ouvindo esses elogios, o 
Corvo quase estourou de 
satisfação. E, querendo 
mostrar que nem mesmo uma bela voz lhe faltava, abriu o bico 
para cantar. O queijo caiu e mais que depressa a Raposa 
apanhou-o. Antes de ir saborear o petisco, disse: 

 – Caro compadre, aprenda que todo bajulador vive à 
custa de quem o escuta. Acho que esta lição vale bem um 
pedaço de queijo. 

Disponível em: <http://migre.me/IMj2R>.  
 

Nesse texto, a Raposa foi 
 

a) agressiva. 
b) calculista. 
c) generosa. 
d) ingênua. 
 
QUESTÃO 9.  

 
De acordo com seus estudos e conteúdos abordados em sala, 
quais características pertencem ao CONTO?  
 
a) O conto é uma obra baseada em fatos. Cria um universo 

de seres e acontecimentos reais. Como todos os textos de 
informação, o conto apresenta vários narradores.  

b) O conto é uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um 
universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia 
ou imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto 
apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e 
enredo.  

c) O conto não se qualifica como uma obra de ficção, um 
texto longo. Cria um universo de seres e acontecimentos 
jornalísticos, de notícias. Como todos os textos de jornais, 
o conto não apresenta narrador, personagens, ponto de 
vista e enredo.  

d) O conto é uma obra de poesia, um texto poético. Cria um 
universo de seres e acontecimentos em rimas. Como 
todos os textos de poesia, o conto apresenta um eu lírico, 
não possui personagens, ponto de vista ou enredo. 
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QUESTÃO 10.  

 
LEIA O TEXTO E RESPONDA: 
 

O anão de jardim em perigo 
Por muitos anos, o anão de jardim, 

feito de barro, ficava no mesmo lugar 
durante a época de sol e calor, debaixo 
de uma velha árvore. No inverno, era 
recolhido ao porão. Quando os primeiros 
sininhos-de-neve floresciam, voltava a 
ficar ao ar livre. O anão gostava do seu 
lugar cativo. Mas, agora, alguma coisa 
havia mudado. Percebeu isso, mas 
demorou alguns minutos até descobrir o 
que não estava em ordem. “É isso!” 
murmurou ele então, “Agora descobri! 
Meu lugar fica a exatos dois pés de anão, mais à direita! Estou 
no lugar errado! Isso certamente trará azar!”. 

Em seguida, começou um barulho, um rumorejar, 
empurrar e pressionar embaixo dos seus pés. Mas conseguia 
manter-se sobre suas perninhas tortas. “Um monstro de anão, 
socorro! Um terremoto de anão”, gritava ele. 

O barulho aumentou, o anão [...] caiu com o nariz na terra. 
Mas do chão apareceram as pontas verdes de algumas folhas 
de lírio-da-páscoa. “Puxa, foi um trabalho difícil”, ouvia-se as 
raízes por debaixo da terra, “mas, enfim, conseguimos!”. 

No mesmo dia, o anão foi colocado de pé e passado para 
o lugar habitual. Mas, desde então, ficou com uma marca no 
nariz. 

Uma história por dia. São Paulo: Todolivro, s/d. p. 57. Fragmento. 

 
Nesse texto, o que começou a empurrar embaixo dos pés do 
anão de jardim? 
 
a) As folhas de lírio que estavam nascendo. 
b) As raízes da velha árvore. 
c) Um monstro que ficava debaixo da terra. 
d) Um terremoto no jardim. 
 
 

INGLÊS 
 
QUESTÃO 11.  

 
Escolha a melhor alternativa para completar a sentença abaixo, 
utilizando o verbo em parênteses: 
 

I (to listen) ________________ to Rock music every day. 

 
a) Listening 
b) Listen  
c) Listens 
d) Listened 
e) Listenning 
 
QUESTÃO 12.  

 
Escolha a melhor alternativa para completar a sentença abaixo, 
utilizando o verbo em parênteses: 
 
Mr. Williams (to teach) ________________ Math from Mondays 

to Fridays. 

 
 
a) Teaching 
b) Teach  
c) Teaches  
d) Teached 
e) Teachs  
 
QUESTÃO 13.  

 
Observe a sentença abaixo, sobre a série Anne with an E, e 
escolha a resposta correta da mesma sentença na forma 
negativa:  
 

“Anne Shirley has a beautiful dress.” 

 
 
a) Anne Shirley hasn’t a beautiful dress.  
b) Anne Shirley haven’t a beautiful dress.  
c) Anne Shirley doesn’t has a beautiful dress.  
d) Anne Shirley doesn’t have a beautiful dress.  
e) Anne Shirley don’t have a beautiful dress.  
 
QUESTÃO 14.  

 
Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa 
correspondente a sua forma: 
 

 
 
a) Rectangular.  
b) Heart.  
c) Square. 
d) Triangle. 
e) Circle. 
 
QUESTÃO 15.  

 
Leia a sentença abaixo e substitua os termos em negrito por 
um sinônimo: 
 

“My students study a lot on Saturdays and Sundays” 
 
a) Weekdays  
b) Holidays 
c) Vacation 
d) Weekends 
e) Free Days 
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 ARTE 
 
QUESTÃO 16.  

 
Estamos vivendo em uma era digital e novas tecnologias se 
estendem a várias áreas e inclusive na música também. É 
interessante saber que hoje em dia podemos copiar músicas 
em questão de minutos por meio de computadores ou 
aparelhos dez vezes menores do que antigamente. Sobre os 
métodos de gravação de sons, assinale a alternativa correta.  
 
a) No método magnético, as ondas sonoras tem como base o 

método do fonógrafo. 
b) No método óptico, as ondas sonoras tem como base o 

método do fonógrafo. 
c) No método óptico, as ondas sonoras são transformadas 

por um microfone em impulsos elétricos, que são 
amplificados e ativam um dispositivo que modifica a 
intensidade de um raio de luz. 

d) No método magnético, o raio laser queima partículas na 
chapa metálica do disco. 

e) No método óptico, as ondas sonoras são magnetizadas 
em uma fita de plástico, coberta por oxido metálico. Esse 
método tornou-se popular e de fácil manipulação. Hoje, 
praticamente deixou de ser usado. 

 
QUESTÃO 17.  

 
Sobre as diferenças entre música concreta, música eletrônica e 
música eletroacústica, assinale a alternativa correta: 
 
a) Os compositores da música concreta e da música 

eletrônica não aceitavam os trabalhos uns dos outros, até 
que as duas formas musicais se mesclaram. 

b) Em Paris, Pierre Schaeffer empregou sons gerados ou 
modificados por aparelhos eletrônicos, criando música 
eletrônica propriamente dita. 

c) No fim da década de 1940, Luigui Russolo, um compositor 
francês que trabalhava em uma rádio também começou a 
fazer experiências com sons. 

d) Pierre Schaeffer juntamente com Isaac Newton fizeram 
grandes experimentos utilizando sons e criaram a música 
eletroacústica.  

e) Os ruídos, como integrantes da composição musical, 
foram utilizados, inicialmente, pelo compositor italiano 
Pierre Schaeffer. 

 
QUESTÃO 18.  

 
“Os compositores da música concreta e da música eletrônica 
não aceitavam bem os trabalhos uns dos outros, até que as 
duas formas musicais se mesclaram (...)” 
 
A citação acima, diz respeito ao tipo de música: 
 
a) Música eletrônica 
b) Música eletroacústica 
c) Música clássica 
d) Música concreta 
e) Música acústica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19.  

 

 
 
A imagem acima mostra uma videoinstalação feita pelo artista 
Parreno no Palais de Tokio em Paris. Sobre este tipo de arte, é 
correto afirmar que: 
 
a) A videoinstalação é uma forma de arte digital 

contemporânea que só existe no momento em que 
acontece, deixando os espectadores fazerem parte da 
história no vídeo arte. 

b) A videoinstalação é uma forma de arte contemporânea, 
cheias de painéis de TV, com artistas fazendo 
performances ao vivo. 

c) A videoinstalação é uma forma de arte digital, onde todos 
os artistas contemporâneos se comunicam ao mesmo 
tempo quando o trabalho está em exposição.  

d) A vídeo instalação é uma forma de arte digital, onde o 
espaço faz parte da obra e da narração que está sendo 
observada.  

e) A videoinstalação é uma forma de performance que o 
próprio artista faz ao vivo e a cores em frente ao público. 

 
QUESTÃO 20.  

 
A imagem a baixo mostra uma ondulação fractal, isto é, formas 
geométricas geradas por um programa de computador, as 
quais se repetem. Sobre a relação deste tipo de arte com a 
matemática, marque a alternativa correta. 
 

 
 

I. Os fractais são figuras que no século passado foram vistas 
como anomalias matemáticas mas que hoje apresentam um 
papel fundamental na interpretação da realidade. 

II. Os fractais deram origem a um novo ramo da matemática, 
muitas vezes designado como a geometria da natureza. 

III. Este tipo de geometria aplica-se a vários ramos como na 
Arte, na Astronomia, no Cinema, na Economia, na 
Geologia, em que a teoria dos fractais é utilizada na 
evolução dos dialetos.  

IV. Os fractais são a representação gráfica de uma equação 
matemática controlada pelo artista digital. São cálculos, 
conhecimento de informática e muita criatividade que a 
produzem. 

 
a) I, II estão corretas. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
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 HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 21.  

 
Com o fim da Idade Antiga, a Europa ingressou na Idade 
Média. A unidade básica de produção passou a ser o feudo, 
que representou a descentralização política resultante do fim 
do Império Romano no Ocidente. A respeito do advento do 
feudalismo, assinale a afirmativa correta.  
 
a) Os feudos eram divididos em porções de terra de 

propriedade dos servos.  
b) Os vassalos pertenciam a um grupo social inferior da 

sociedade medieval.   
c) Os servos viviam dentro das muralhas que cercavam os 

castelos dos nobres. 
d) Os feudos eram autossuficientes, ou seja, produziam tudo 

o que era necessário para a sobrevivência de seus 
moradores. 

e) Os feudos eram produtores de alimentos e praticavam um 
intenso comércio nas cidades para a obtenção de produtos 
básicos.  

 
QUESTÃO 22.  

 
Leia o texto a seguir sobre as mudanças que se processaram 
na sociedade medieval no século XI.   
 
No período medieval fizeram-se importantes progressos na 
agricultura. Muitas dessas inovações ocorreram na Alta Idade 
Média, mas só aos poucos foram sendo adotadas, e não em 
toda parte. Com o tempo, aumentaram acentuadamente a 
produção. Em fins do século XIII a agricultura medieval havia 
alcançado um nível técnico muito superior ao mundo antigo.  
PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins 

Fontes, 2015. p. 164.  

 
Sobre o contexto durante a Idade Média descrita no texto, 
analise as afirmativas a seguir 
I. O aumento da produção agrícola resultou no crescimento 

populacional.  
II. A melhoria das técnicas agrícolas intensificou a migração 

dos moradores das cidades para os feudos. 
III. Os burgos se tornaram centros de comércio de ferramentas 

utilizadas na produção agrícola. 
IV. O aumento da produção agrícola provocou o 

enfraquecimento do poder das nobrezas feudais.  
V. A prosperidade decorrente da melhoria da produção 

agrícola resultou na formação de cidades, que haviam 
desaparecido desde o fim do Império Romano.  

 
Estão corretas: 
 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) I, II e IV apenas. 
d) I, II e V apenas. 
e) III e V apenas.  
 
QUESTÃO 23.  

 
O Renascimento resultou em mudanças no pensamento que 
predominou durante a Idade Média. Sobre essas mudanças, 
assinale a afirmativa correta: 
 
a) Os renascentistas passaram a utilizar a experimentação 

para a explicação dos fenômenos. 
b) A concepção renascentista buscou popularizar e permitir o 

acesso a obras por toda a população. 
c) Os artistas renascentistas expressavam a realidade, 

rompendo com a Arte que predominou na Idade Média, 
voltada para temáticas religiosas.  

d) Com o Renascimento a Arte deixou de ter importância 
comercial, pois os artistas eram patrocinados pelos 
mecenas. 

e) A Igreja Católica se contrapunha a Arte renascentista, pois 
considerava que ela era contrária ao cristianismo.  

 
QUESTÃO 24.  

 
No início do século XVI, Martinho Lutero publicizava suas teses 
contrárias a alguns rumos que a Igreja católica vinha tomando 
ao longo da idade média. Essa movimentação de Lutero 
desencadeou um movimento que foi chamado de Reforma 
Protestante. 
 
A reforma notabilizou muitas críticas à Igreja, dentre elas:  
 
a) Recusar a importância da terra para os grandes 

proprietários, tirando deles todos o poder divino que 
poderiam reivindicar através da nobreza. 

b) Ter sido o elemento fundador do iluminismo que tanto 
criticava as ideias mágicas contidas nos milagres católicos. 

c) O refortalecimento do feudalismo. 
d) Criticar a prática das indulgências católicas que acarretava 

na salvação pelo arrependimento e não pela fé. 
e) Criar grande preocupação na Igreja Católica, mantendo 

sua preocupação centrada na Europa, o que justificou o 
tardio povoamento do Brasil. 

 
QUESTÃO 25.  

 
No quadro de transformações estruturais da Idade Moderna, a 
partir do século XVI, foi se consolidando uma doutrina religiosa 
que dizia não ser o lucro um pecado para um cristão, mas um 
objetivo e prova de predestinação.  
 
a) Tal doutrina refere-se ao   
b) Calvinismo.  
c) Luteranismo.   
d) Catolicismo renovado.  
e) Anabatismo.  
 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 26.  

 
As migrações realizadas dentro de um país são classificadas 
como: 
 
a) Migrações internacionais 
b) Migrações pendulares 
c) Migrações internas 
d) Migrações espontâneas 
e) Migrações definitivas 
 
QUESTÃO 27.  

 
João Maria trabalhava na colheita de cana de açúcar, na Zona 
da mata açucareira da região Nordeste, quando resolveu 
migrar para São Paulo em busca de uma melhor qualidade de 
vida e de empregos que pagassem melhor. 
 
João Maria realizou uma migração interna do tipo: 
 
a) Migração intrarregional 
b) Migração pendular 
c) Migração inter-regional 
d) Migração intermunicipal 
e) Migração interestadual 
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QUESTÃO 28.  

 
Migrações pendulares são: 
 
a) movimentos ligados a atividades pastoris; 
b) movimentos da população rural em direção aos grandes 

centros urbanos; 
c) troca de imigrantes entre as grandes regiões; 
d) deslocamento maciço de populações urbanas em direção 

ao campo; 
e) movimentos diários de trabalhadores entre o local de 

residência e o local de trabalho. 
 
QUESTÃO 29.  

 
Relacione os indicadores demográficos às suas respectivas 
definições: 
 
( 1 ) Taxa de natalidade 
( 2 ) Taxa de mortalidade 
( 3 ) Taxa de fecundidade 
( 4 ) Crescimento vegetativo 
 
( ) Número de óbitos ocorridos no período de um ano 
calculado a cada mil habitantes. 
( ) Representa a média de filhos por mulher ao longo de 
seu período fértil. 
( ) Número de nascidos vivos no período de um ano, 
excluindo o número de crianças que nasceram mortas, 
calculado a cada mil habitantes. 
( ) Representa a diferença entre a taxa de natalidade e a 
taxa de mortalidade no período de um ano. 
 
a) 2, 1, 3, 4 
b) 2, 3, 1, 4 
c) 3, 2, 4, 1 
d) 3, 1, 4, 2 
e) 1, 2, 3, 4 
 
QUESTÃO 30.  

 
A migração pode ser definida como: 
 
a) A entrada de migrantes em um determinado país. 
b) A saída de migrantes de um determinado país para outro. 
c) O deslocamento populacional pelo território de um país. 
d) As políticas públicas de controle de natalidade implantadas 

pelo governo para controlar o crescimento populacional. 
e) Qualquer deslocamento espacial realizado por uma 

pessoa ou por parte de uma população. 
 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 31.  

 
Os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos (século VI 
a.C), ocupavam-se de questões como a natureza e a 
cosmologia. Os filósofos posteriores a eles, Sócrates e os 
sofistas, por sua vez, tinham como interesse o estudo: 
 
a) da religião 
b) da mitologia 
c) do homem 
d) da ciência 
e) da matemática 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32.  

 
“O homem é a medida de todas as coisas”, afirmava o maior 
dos filósofos sofistas, Protágoras. Esse pensamento expressa 
uma visão de conhecimento: 
 
a) absoluta 
b) relativista 
c) científica 
d) metafísica 
e) socrática 
 
QUESTÃO 33.  

 
A arte de falar e bem argumentar, ensinada pelos sofistas, se 
chama: 
 
a) ironia 
b) maiêutica 
c) dialética 
d) retórica 
e) epistemologia 
 
QUESTÃO 34.  

 
“Só sei que nada sei”, teria dito Sócrates ao ser informado que 
era o homem mais sábio da Grécia. Para ele, a filosofia se 
inicia com a admissão que: 
 
a) somos ignorantes 
b) já sabemos de tudo 
c) não precisamos dialogar 
d) que o conhecimento está fora de cada um de nós 
e) que somos infalíveis 
 
QUESTÃO 35.  

 
Sócrates nada escreveu em vida. Toda a sua vida filosófica foi 
baseada no diálogo com todos os cidadãos da pólis. O método 
socrático era, portanto, “dialético”. Quais as etapas desse 
diálogo? 
 
a) retórica e oratória 
b) ironia e maiêutica 
c) ironia e retórica 
d) retórica e maiêutica 
e) dialética e retórica 
 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 36.  

 
A professora Filormita apresentou uma lista de afirmações 
durante a aula de Matemática. 
I. O Mar Morto banha a Jordânia, Israel e a Cisjordânia e 

encontra-se a 417 metros abaixo do nível do Mar 
Mediterrâneo. 

II. Localizado na Cordilheira do Himalaia, o Monte Everest tem 
8 848 metros de altitude. 

III. Entre 343 a.C. e 340 a.C., um jovem de 17 anos chamado 
Aristóteles mudou-se para Atenas para estudar com Platão. 
Aristóteles é considerado o homem mais erudito de todos 
os tempos. 

IV. Isaac Newton nasceu prematuramente no Natal de 1642, 
ano da morte de Galileu Galilei. 

V. K2 é a segunda montanha mais alta do mundo, com 8 611 
metros de altitude. 

VI. A temperatura na montanha K2 pode chegar a 50 °C abaixo 
de zero. 
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Quais das afirmações melhor ilustrariam a representação de 
Números Inteiros Negativos da aula de Filormita? 
 
a) Apenas I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, III e VI. 
e) Todas as afirmativas. 
 
QUESTÃO 37.  

 
Observe, no gráfico de colunas, as temperaturas mínimas 
registradas em algumas cidades do Paraná e de Santa 
Catarina, no mês de julho de 2016. A maior temperatura 
mínima e a menor, respectivamente, foram  

 
 
a) +4 e +2.  
b) –4 e +2.  
c) +2 e –4.  
d) –2 e +4.  
e) –2 e –4. 
 
QUESTÃO 38.  

 
Uma empresa disponibilizou os saldos para os seis primeiros 
meses do ano em que operou entre lucros e prejuízos. 
 

 
 
Considerando apenas este semestre, podemos concluir que a 
empresa teve aproximadamente, 
 
a) um lucro de 4 mil reais. 
b) um prejuízo de 4 mil reais. 
c) um lucro de 10 mil reais. 
d) um prejuízo de 10 mil reais. 
e) nem lucro nem prejuízo. 
 
 
 
 

QUESTÃO 39.  

 
Estas foram as temperaturas médias, em graus Celsius, 
registradas nas cidades de Foz do Iguaçu (Brasil), Montreal 
(Canadá) em 28 de janeiro de determinado ano. 
 

 
 
Quantos graus Celsius a temperatura média de Foz do Iguaçu 
foi maior do que a temperatura de Montreal? 
 
a) 24° 
b) 27° 
c) 30° 
d) 33° 
e) 36° 
 
QUESTÃO 40.  

 
A soma de (3 + 0,5 - 0,07 + 1,52) é? 
 
a) 4,95 
b) 3,78 
c) 2,54 
d) 5,94 
e) 3,96 
 
QUESTÃO 41.  

 
Na imagem abaixo foi representado dos ângulos 
suplementares onde seus valores estão na forma de expressão 
algébrica. Descubra qual o valor de x. 

 
a) 17° 
b) 24° 
c) 33° 
d) 37° 
e) 44° 
 
QUESTÃO 42.  

 
O Balé surgiu no século XV, durante a Renascença, nas cortes 
italianas, embora o seu desenvolvimento tenha sido maior nas 
cortes francesas, no século XVII, durante o reinado de Luís 
XIV, fato que refletiu diretamente no vocabulário do balé. 
Apesar das grandes reformas de Noverre no século XVIII, o 
balé entrou em declínio na França depois de 1830. Entretanto 
ele continuou a ser aperfeiçoado na Dinamarca, Itália e Rússia. 
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As imagens abaixo ilustram movimentos dessa dança. Observe 
que cada posição formou ângulo. De a classificação dos 
ângulos formados. 

 
 
É correto afirmar, que a imagem da posição 2, forma um 
ângulo: 
 
a) Raso  
b) Agudo 
c) Obtuso 
d) Reto 
e) Nulo  
 
QUESTÃO 43.  

 
Na imagem abaixo foi desenhado o ângulo reto, onde foi 
cortado em duas partes, formando ângulos complementares. 
Qual das alternativas abaixo representa o valor de x? 

 
a) 15° 
b) 10° 
c) 25° 
d) 30° 
e) 35° 
 
QUESTÃO 44.  

 
A imagem abaixo mostra o momento de decolagem de um 
avião, onde pode-se identificar o ângulo formado entre o avião 
e o chão no momento em que começa a levantar voo.  

 

Qual das alternativas abaixo representa o suplemento do 
ângulo indicado na imagem? 
 
a) 179° 26’ 
b) 137° 20’ 
c) 147° 26’ 
d) 138° 24’ 
e) 150° 
 
QUESTÃO 45.  

 
Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro 
Sandro Dias, apelidado “Mineirinho”, conseguiu realizar a 
manobra denominada “900”, na modalidade skate vertical, 
tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. 
A denominação “900” refere-se ao número de graus que o 
atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, no caso, 
corresponde a  
 
a) 3200”. 
b) 123.000”. 
c) 820.000”. 
d) 1.245346” 
e) 3.240.000” 
 
 

CIÊNCIAS 
 
QUESTÃO 46.  

 
Alguns times brasileiros sofrem todo ano com a altitude de 
alguns países, como o São Paulo enfrentando o Binacional no 
grupo D da Copa Libertadores de 2020, o ar rarefeito para os 
brasileiros gera incômodos sintomas, como podemos ver no 
texto abaixo: 
“Os 3.800 metros de altitude de Juliaca são a principal 
arma do Binacional, que em 2019 construiu a vitoriosa 
temporada graças à força em casa”. Globoesporte.com 
 
A atmosfera de Juliaca, quando comparada à das cidades 
brasileiras, apresenta: 
 
a) menor pressão e menor concentração de oxigênio. 
b) maior pressão e maior quantidade de oxigênio. 
c) maior pressão e maior concentração de gás carbônico 
d) menor pressão e maior temperatura. 
e) maior pressão e menor temperatura. 
 
QUESTÃO 47.  

 

 
 
Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos 
não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo 
de grande relevância que se perceba a importância da 
substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de 
fontes renováveis. Utilizando a imagem a seguir e com os 
conhecimentos adquiridos em sala, responda.  
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A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do 
carbono, pois provoca 
 
a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. 
b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais grandes e 

aumento nas águas. 
c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. 
d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera 

oriundo da queima de combustíveis. 
e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos 

oceanos e atmosfera. 
 
QUESTÃO 48.  

 

 
 
As crescentes emissões de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), entre outros, têm causado sérios 
problemas ambientais, como, por exemplo, a intensificação do 
efeito estufa. Estima-se que, dos 6,7 bilhões de toneladas de 
carbono emitidas anualmente pelas atividades humanas, cerca 
de 3,3 bilhões acumulam-se na atmosfera, sendo os oceanos 
responsáveis pela absorção de 1,5 bilhão de toneladas, 
enquanto quase 2 bilhões de toneladas são sequestradas pelas 
formações vegetais.  
 
Assim, as queimadas e o desmatamento contribuem muito com 
a emissãi de carbono para a atmosfera.  O papel da vegetação, 
no sequestro de carbono da atmosfera, é 
 
a) diminuir a respiração celular dos vegetais devido à grande 

disponibilidade de O2 nas florestas tropicais. 
b) fixar o CO2 da atmosfera por meio de bactérias 

decompositoras do solo e absorver o carbono livre por 
meio das raízes das plantas. 

c) converter o CO2 da atmosfera em matéria orgânica, 
utilizando a energia da luz solar. 

d) reter o CO2 da atmosfera na forma de compostos 
inorgânicos, a partir de reações de oxidação em condições 
anaeróbicas. 

e) transferir o CO2 atmosférico para as moléculas de ATP, 
fonte de energia para o metabolismo vegetal.    

 
QUESTÃO 49.  

 
As hemácias (eritrócitos) são células sanguíneas que tem a 
função de transportar gases, um gás muito importante para o 
nosso corpo é o oxigênio que se liga com a hemoglobina. Um 
importante poluente atmosférico das grandes cidades, emitido 
principalmente por automóveis, tem a propriedade de se 
combinar com a hemoglobina do sangue. 
 

 
 
Esse poluente é o  
 
a) dióxido de carbono, que gera problemas pulmonares. 
b) dióxido de enxofre, que pode levar a chuva ácida. 
c) metano, que pode aumentar o aquecimento global. 
d) monóxido de carbono, que pode causar asfixia. 
e) ozônio, que filtra os raios UV. 
 
QUESTÃO 50.  

 
As máquinas são ferramentas utilizadas pela humanidade para 
a realização de tarefas, desde um abridor de latas ao motor de 
uma Ferrari. As máquinas simples são dispositivos que, apesar 
de sua absoluta simplicidade, trouxeram grandes avanços para 
a humanidade e se tornaram base para todas as demais 
máquinas (menos ou mais complexas) criadas ao longo da 
história pela humanidade. 

 
 
Sobre as máquinas simples, é correto afirmar que 
 
a) São máquinas que realizam várias funções de uma vez 

utilizando energia térmica. 
b) São máquinas fáceis de serem montadas. 
c) São máquinas que modificam e transmitem a ação de uma 

força para realizar algum movimento, foram muito 
importantes para a evolução das sociedades. 

d) É uma barra rígida que pode girar sobre um ponto de 
apoio. 

e) São máquinas que possuem dispositivos eletrônicos em 
sua composição.  

 
 
 
 
 
 


