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FILOSOFIA 
 

 
ASSUNTO: LOCKE E HOBBES 

 
1) O contratualismo é uma escola de pensamento a partir da qual várias interpretações sobre a natureza humana e o surgimento 

das sociedades civis foram concebidas. Para os contratualistas, o ser humano 
 
a) era como uma tábula rasa, pois nascia completamente desprovido de qualquer tipo de ideia ou consciência. 
b) vivia em um estado de natureza anterior às organizações sociais ou políticas que temos hoje. 
c) era um animal desprovido de qualquer tipo de capacidade de relação social. 
d) era o único ser vivo do planeta capaz de manter relações sociais e essa capacidade era inata tal com afirmava Demócrito. 
e) Nascia livre, a sociedade que o corrompia. 
 

2) Thomas Hobbes (1588-1679), autor do clássico Leviatã, foi o responsável por divulgar a célebre frase "O homem é o lobo do 
homem", inserida no seu livro mais famoso. A frase original, no entanto, traduzida para o latim como "homo homini lupus", 
pertence ao dramaturgo romano Plautus (254-184 a.C.). Ao dizer que “homem era o lobo do homem”, Hobbes considerava 
 
a) que o homem, assim como os lobos, relacionavam-se em alcateias, formando uma hierarquia em que o objetivo comum era a 

obtenção de alimento. 
b) que o ser humano passou a ver na figura do lobo um espelho de suas atividades sociais, de forma que, em algumas 

sociedades, o lobo ainda é uma figura simbólica. 
c) que o homem é capaz de agir como predador de sua própria espécie, podendo ser cruel, vingativo e mau quando lhe fosse 

conveniente em seu estado de natureza. 
d) que a amizade entre os seres humanos era comparável à relação próxima que os lobos possuem em uma alcateia. 
e) que o homem se transformava em tipos de lobisomens em alguns momentos. 
 

3) John Locke Julgava que o homem era uma criatura naturalmente “racional e social”, com inclinação para o bem e um forte 
senso de amor ao próximo e empatia pela dor alheia. Locke foi considerado um dos grandes nomes do empirismo inglês, 
consequentemente sua perspectiva do homem natural não era semelhante ao dos racionalistas seja em sua origem ou na 
análise do contrato social pois para Locke 
 
a) o homem natural para Locke, apesar de racional, não era invariavelmente “bom”. O amor próprio e o egoísmo ainda faziam 

parte de sua índole. Isso prejudicaria o estabelecimento de uma sociedade harmoniosa sem que houvesse uma entidade de 
mediação de conflitos. 

b) o texto engana-se. O homem natural de Locke jamais se sujeitaria ao contrato social, já que as liberdades individuais do 
homem natural não seriam abandonadas. 

c) o contrato social implicava o abandono da selvageria e da barbárie em que o homem vivia. 
d) a perpetuação da paz natural que o ser humano e suas relações sociais proporcionavam no estado de natureza. 
e) Locke considerava que o homem vivia em guerra contra todos e propôs que eles deveriam entregar suas liberdades ao 

soberano tal como explica em sua obra “O leviatã” 
 

4) Os filósofos contratualistas elaboraram suas teorias sobre os fundamentos ou origens do poder do Estado a partir de alguns 
conceitos fundamentais tais como, a soberania, o estado de natureza, o estado civil, o estado de guerra, o pacto social etc. 
[…] O estado de guerra é um estado de inimizade e destruição […] nisto temos a clara diferença entre o estado de natureza e o 
estado de guerra, muito embora certas pessoas os tenham confundido, eles estão tão distantes um do outro […]. 
LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1978. 
Locke apresenta algumas diferenças entre conceitos para entender de maneira mais adequada a sociedade. Esse pensamento é 
 
a) para Locke, o estado de natureza é um estado de destruição, inimizade, enfim uma guerra “de todos os homens contra todos 

os homens”. 
b) segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de guerra. 
c) segundo Locke, para compreendermos o poder político, é necessário distinguir o estado de guerra do estado de natureza. 
d) uma das semelhanças entre Locke e Hobbes está no fato de ambos utilizarem o conceito de estado de natureza exatamente 

com o mesmo significado. 
e) para Locke, o homem possui capacidade inata para viver em sociedade pois seu comportamento veio no Eden com a criação 

de Adão por Deus. 
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5) Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se 
acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as posses e as 
pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei de natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de 
qualquer outro homem. 

LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

 
O texto acima apresenta o pensamento político do autor. É possível compreender que 
 
a) segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão. 
b) para Locke, o direito dos homens a todas as coisas independe da conveniência de cada um. 
c) segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza. 
d) segundo Locke, a existência de permissão para agir é compatível com o estado de natureza. 
e) para Locke, o estado de natureza ocorre de for a posteriori, pois o homem já nasce com o conhecimento inato sobre 

sociedade  
 
 
 

FÍSICA 

 
ASSUNTO: CALORIMETRIA 

 
 

1) (PUC-RS) Um médico recomendou a um paciente que fizesse exercícios com uma toalha quente sobre os 
ombros, a qual poderá ser aquecida, a uma mesma temperatura, embebedando-a com água quente ou 
utilizando-se um ferro de passar roupa, que a manterá seca. Quando a temperatura da toalha tiver baixado 
10oC, a toalha: 
 
a) úmida terá liberado mais calor que a seca, devido ao grande calor específico da água. 
b) úmida terá liberado menos calor que a seca, devido ao pequeno calor específico da água. 
c) seca terá liberado a mesma quantidade de calor que a toalha úmida. 
d) seca terá liberado mais calor que a úmida, devido à grande massa específica da água. 
e) seca terá liberado menos calor que a úmida, devido à pequena massa específica da água. 
 
 

2) (UNESP-SP) Massas iguais de cinco líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se 
armazenadas, separadamente e à mesma temperatura, dentro de cinco recipientes com boa isolação e capacidade térmica 
desprezível. 
 

 
 
Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto de 
ebulição, aquele que apresentará temperatura mais alta, após o aquecimento, será: 
 
a) a água. 
b) o petróleo. 
c) a glicerina. 
d) o leite. 
e) o mercúrio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 3 

FICHA DE ATIVIDADE 01 

 
3) (MACKENZIE-SP) Uma fonte térmica fornece 55 cal/s com potência constante. Um corpo de massa 100 g absorve totalmente a 

energia proveniente da fonte e tem temperatura variando em função do tempo, conforme o gráfico abaixo. 
 

 
 
A capacidade térmica desse corpo e o calor específico da substância de que é constituído são, respectivamente, iguais a: 
 
a) 2,2 cal/°C e 0,022 cal/g °C. 
b) 2,2 cal/°C e 0,22 cal /g °C. 
c) 2,2 cal/°C e 2,2 cal/g °C. 
d) 22 cal /°C e 0,22 cal/g °C. 
e) 22 cal/°C e 0,022 cal/g °C. 
 

4) (UNESP-SP) A figura mostra os gráficos das temperaturas em função do tempo de aquecimento, em dois experimentos 
separados, de dois sólidos, A e B, de massas iguais, que se liquefazem durante o processo. A taxa com que o calor é transferido 
no aquecimento é constante e igual nos dois casos. 
 

 
 
Se TA e TB forem as temperaturas de fusão e LA e LB os calores latentes de fusão de A e B, respectivamente, então 
 
a) TA > TB e LA > LB. 
b) TA > TB e LA = LB. 
c) TA > TB e LA < LB. 
d) TA < TB e LA > LB. 
e) TA < TB e LA = LB. 
 

5) (ENEM-MEC) A água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em posição de destaque como substância essencial 
à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes, por exemplo, o elevado valor de 
calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu 
ponto de ebulição, por unidade de massa, para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 540 
calorias por grama. 
 
A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de 
 
a) servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese. 
b) funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. 
c) agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais. 
d) transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais. 
e) funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos vivos. 
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ESPANHOL 

 
ASSUNTO: CAPÍTULO 6 

 
 

Es posible reducir la basura 
En México se producen más de 10 millones de m³ de basura mensualmente, depositados en más de 50 mil tiraderos de 

basura legales y clandestinos, que afectan de manera directa nuestra calidad de vida, pues nuestros recursos naturales son 
utilizados desproporcionalmente, como materias primas que luego desechamos y tiramos convirtiéndolos en materiales inútiles y 
focos de infección. 

Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relación directa con lo que tiramos. Consumiendo racionalmente, 
evitando el derroche y usando sólo lo indispensable, directamente colaboramos con el cuidado del ambiente. 

Si la basura se compone de varios desperdicios y si como desperdicios no fueron basura, si los separamos 
adecuadamente, podremos controlarlos y evitar posteriores problemas. Reciclar se traduce en importantes ahorros de energía, 
ahorro de agua potable, ahorro de materias primas, menor impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales y ahorro de 
tiempo, dinero y esfuerzo. 

Es necesário saber para empezar a actuar… 
Disponível em: http://www.tododecarton.com. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 

 
1) A partir do que se afirma no último parágrafo: " Es necesario saber para empezar a actuar...”, pode-se constatar que o texto foi 

escrito com a intenção de 
 
a) informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. 
b) indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser focos de infecção. 
c) denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é o gerador dos dejetos produzidos no México. 
d) ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir dos cinquenta mil depósitos de lixo legalizados. 
e) alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclável. 
 
 
 

2) Señale La alternativa de bandera arriba pertenence a que país  
 

 
 
a) Panamá. 
b) Ecuador. 
c) El Salvador. 
d) Perú. 
e) México. 
 

3) Señale la alternativa que represente el futuro 
 
a) voy a comprar las bebidas. 
b) estoy viajando hoy. 
c) yo trabajé ayer. 
d) nosotros estudiamos en el año passado. 
e) yo estudié francés en este martes. 
 

4) Marque a alternativa que não represente um heterotonico 
 
a) Academia. 
b) Alcohol. 
c) Alergia. 
d) Alguien. 
e) Dolor. 



 
 

 

 
 

 

 5 

FICHA DE ATIVIDADE 01 

 
5) Marque a alternativa que não represente um heterotonico 

 
a) color  
b) cérebro 
c) diplomacia 
d) elogio 
e) epidemia 
 
 
 

MATEMÁTICA 

 
ASSUNTO: GEOMETRIA PLANA 

 
 

1) O festival começou em 2012 e já virou tradição em Belém. Foram quatro edições no primeiro ano. Em 2013 foi apenas uma, mas 
com sucesso de público: mais de duas mil pessoas lotaram o ‘Coliseu do rock’ – nome do palco do festival – para ver bandas 
covers, locais e estrangeiras, que marcaram o Studio Pub Rock Festival 2013. Em 2014 serão duas edições. A segunda está 
prevista para o segundo semestre do ano. O festival dos próximos anos cogita-se que será realizado num campo de 240 m por 
45 m. Sabendo que por cada 2 m² haverá, em média, 7 pessoas. 
 
Quantas pessoas poderão está no festival? 
 
a) 42.007  
b) 41.932  
c) 37.800  
d) 24.045  
e) 10.000 
 

2) Em um show de sertanejo conhecido como VILLA MIX ocorrido meses antes na cidade, várias pessoas poderam prestigiar os 
maiores músicos sertanejos da atualidade. A Policia Militar que fez a segurança do evento conferiu que que haviam 7 pessoas 
por metro quadrado. Sabendo que o local estava lotado e que o espaço de shows é retângulo com medidas 400 m x 70 m.  
 
A alternativa que representa um público estimado pra esse show.  
 
a) 200 mil 
b) 196 mil 
c) 155 mil 
d) 143 mil 
e) 122 mil 
 

3) A prefeitura de um município irá construir o estádio municipal para receber jogos dos campeonatos daquela região. O campo de 
futebol que será construído terá medidas de acordo com a imagem em destaque. Se o m² de grama nessa região custa R$ 8, 00.  
 

 
 
Quanto será gasto para completar o campo com grama? 
 
a) R$ 12.000,00  
b) R$ 23.000,00  
c) R$ 43.500,00  
d) R$ 56.000,00  
e) R$ 70.000,00 
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4) A imagem quadriculada mostra um desenho geométrico feito por Ricardo em sua faculdade de engenharia. Com as medidas 

disponibilizadas é possível encontrar vários valores para esse desenho.  
 

 
 
Sendo assim qual seria área de apenas um quadrilátero interno construído na imagem. 
 
a) 1500 cm²  
b) 1000 cm²  
c) 900 cm²  
d) 500 cm²  
e) 100 cm² 
 

5) Veja o esquema abaixo. 

 
 
Ele representa um terreno quadrangular ABCD de arestas congruentes e valendo 20 cm. O segmento PC é igual a um quarto de 
AD e a parte da reta r interna a região quadrangular equivale a 8 cm.  
Tendo as informações necessárias, encontre a área da região escura em cm². 
 
a) 400 cm² 
b) 380 cm² 
c) 300 cm² 
d) 220 cm² 
e) 105 cm² 
 
 
 
 
 


