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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

Linguagem e suas Tecnologias 
 

Espanhol 

 
QUESTÃO 1.  

¿LOS GATOS NEGROS DAN MALA SUERTE? 

Aunque atribuir la "mala suerte" a cruzarse con un gato 
negro es solo fruto de la superstición, un estudio de científicos 
del Long Island College Hospital de Nueva York (EE UU) reveló 
hace poco que estos felinos sí pueden afectar negativamente a 
las personas alérgicas.  

Según un estudio dado a conocer en la revista Annals 
of Allergy, Asthma and Inmunology, los investigadores 
observaron que los gatos de pelaje oscuro provocaban más 
estornudos y problemas 
respiratorios a los pacientes con alergia que los de color claro. 
Según los autores, se debe a que producen más cantidad de 
una sustancia en su piel, su saliva y sus glándulas sebáceas, la 
proteína fel d1, que causa los síntomas de la alergia.  

(http://www.muyinteresante.es/ilos-gatos-negros-dan-mala-suerte) 

 
Depois de ler o texto, podemos deduzir que os argumentos do 
autor estão baseados:  
 

 Nos gatos de pelo escuro provocavam mais problemas 
respiratórios aos pacientes com alergia que os de cor clara.  

 No fato de que os gatos de pelo escuro podem afetar 
negativamente pessoas alérgicas.  

 Na ―mala suerte" ao cruzar com um gato preto, fruto da 
superstição.  

 em pesquisas que observaram os gatos de pelo escuro.  
 Na revista Annals of Allergy, Asthma and Inmunology.  

 

QUESTÃO 2.  

 
 
 
 
 

Sobre a charge: 
 

 A criança parece ter reclamado de não ter o que fazer, e o 
homem lhe diz que uma criança não se entedia.  

 A pessoa que está sentada lendo se questiona se ler é 
uma opção considerável contra a angústia.  

 O homem proíbe que a criança invente coisas 
interessantes para fazer e a aconselha a não se aborrecer.  

 Para a pessoa sentada, pessoas inteligentes não ficam 
entediadas, mas angustiadas.  

 Todos personagens estão entediados. 
 
QUESTÃO 3.  

AUMENTÓ EN NIÑOS EL SOBREPESO 
 

El Ministerio de Salud bonaerense reveló ayer que en 
la provincia aumentó la cantidad de niños y adolescentes en 
edad escolar con sobrepeso y obesidad, ya que la cifra pasó de 
28,6% en 2007 a 29,7% este año. Así lo determinó el 
relevamiento anual que realiza esa cartera sanitaria junto con la 
del área educativa. "El problema no es menor si se tiene en 
cuenta que, más allá de las cuestiones estéticas, el sobrepeso 
implica un mayor riesgo de diabetes, hipertensión y síndrome 
metabólico", advirtió Carlo Zabala, a cargo del Programa de 
Salud Escolar. Asimismo, expresó que se vive "en un mundo de 
tolerancia cero para las imperfecciones en la imagen y esto 
somete además a los chicos a problemas de discriminación, 
hostigamiento y baja autoestima", dijo junto a los autores a 
cargo del estudio. 

El informe indica que este año se registraron 2160 
chicos más con sobrepeso y obesidad que el año pasado. "Este 
aumento de un punto porcentual marca una tendencia evidente 
a la obesidad que venimos observando durante los últimos 
cuatro años", explicó Ana Díaz, médica del Programa de Salud 
Escolar del Ministerio de Salud bonaerense. Las autoridades 
sanitarias advirtieron que el exceso de peso "es un mal 
epidémico" y que "el tema atraviesa todas las clases sociales. 
En los sectores más pobres se comen más grasas y harinas por 
razones económicas, mientras que en las clases medias y altas 
se llega al mismo resultado por exceso de comida chatarra: 
snacks, hamburguesas, frituras y embutidos Big Mc son 
moneda corriente", explicaron. 

(Adaptado del diario LA NACIÓN, Buenos Aires, Octubre/ 2008) 

 
―Así lo determinó el relevamiento anual que realiza ESA 
CARTERA SANITARIA JUNTO CON LA DEL ÁREA 
EDUCATIVA.‖ – Na expressão destacada as ―carteras 

sanitarias‖, são respectivamente: 
 

 Mesa Sanitaria y Mesa de Educación. 
 Bolso de Salud y Bolso de Educación. 
 Billetera de Salud y Billetera de Educación. 
 Programa de limpieza y Programa de libros. 
 Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muyinteresante.es/ilos-gatos-negros-dan-mala-suerte
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QUESTÃO 4.  

 
 
O efeito do humor, um recurso utilizado pelo autor da charge é 
para:  
 

 desvalorização do povo brasileiro.  
 constar que Mafalda está lendo uma piada.  
 expressar um pensamento contrário ao governo atual do 

Brasil.  
 mostra que a sociedade tem a consciência da palavra 

democracia.  
 revela uma crítica à sociedade que não sabe o significado 

da palavra democracia.  
 

QUESTÃO 5.  

El robo 

Para los niños 
Anchos espacios tiene el día 
y las horas 
son calles despejadas 
abiertas avenidas. 
A nosotros, se estrecha 
el tiempo de tal modo 
que todo está apretado y oprimido. 
Se atropellan los tiempos 
Casi no da lugar un día a otro. 
No bien ha amanecido 
Cae la luz a pique 
en veloz mediodía 
y apenas la contemplas 
huye en atardeceres 
hacia pozos de sombra. 
Dice una voz: 
Entre vueltas y vueltas 
Se me fue el día. 
Algún ladrón 
Oculto roba mi vida. 

MAIA, C. Obra poética. Montevidéu: Rebecalinke, 2010. 

 
O poema El robo, de Circe Maia, poetisa uruguaia 
contemporânea, trata do(a) 
 

 problema do abandono de crianças nas ruas. 
 excesso de trabalho na sociedade atual. 
 angústia provocada pela fugacidade do tempo. 
 violência nos grandes centros urbanos. 
 repressão dos sentimentos e da liberdade. 

 

 

 

 

 

 

Inglês 

 

QUESTÃO 1.  

 
 
Solid Waste Disposal in U.S. 1990 
 
This graphic shows that the vast majority of the waste in the 
United States is landfilled. Since 1990, the numbers of recycled 
and composted waste have increased significantly. 

(Disponível em http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/316solidwaste.html. 
Acesso em: 12.07.2011)  

 

 
 
Segundo o texto, podemos afirmar que:  
 

 A eliminação dos resíduos sólidos nos Estados Unidos 
começou em 1990.    

 Apenas 10% do lixo reciclado foram eliminados nos 
Estados Unidos em 1990.    

 A partir de 1990, o percentual de lixo reciclado começou a 
declinar nos Estados Unidos.    

 80% da eliminação dos resíduos sólidos aconteceram em 
aterros nos Estados Unidos em 1990.    

 Nos Estados Unidos, em 1990, a maior parte dos resíduos 
sólidos foi eliminada pela reciclagem e pela incineração.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glossário: - waste: lixo; - landfilled: aterrado; - increased: 
aumentado 
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QUESTÃO 2.  

 

 
 
Definidas pelos países membros da Organização das Nações 
Unidas e por organizações internacionais, as metas de 
desenvolvimento do milênio envolvem oito objetivos a serem 
alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses 
objetivos, mostrados na imagem, são comuns ao mundo todo, 
sendo dois deles:  
 

 O combate a AIDS e a melhoria do ensino universitário.    
 A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias 

globais.    
 A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da 

pobreza.    
 A parceria global para o desenvolvimento e a valorização 

das crianças.    
 A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao 

trabalho infantil.    
  
QUESTÃO 3.   

 
 
Tirinhas são construídas a partir de contextos sociais e podem 
promover reflexões diversas. Essa tirinha provoca no leitor uma 
reflexão acerca da  
 

 divisão de espaço com os pais.    
 perda da atenção dos pais.    
 submissão aos pais.    
 ausência dos pais.    
 semelhança com os pais.    

  
QUESTÃO 4.   

Most Common Prejudices 

What are some of the most common ways people 
discriminate against each other? Some of the areas where 
people show their intolerance are well-known, such as race. But 
1
others are less 

2
acknowledged, even if more common: 

 
Age: 

3
Ageism is more common than you think. Older people are 

thought to be inflexible and 
4
stuck in the past, while younger 

people are seen as inexperienced and naive. 
5
One-fifth of 

working adults say they experience ageism in the 
6
workplace. 

Class: Classism usually takes the form of discrimination by 

wealthier people against those who are less well off. However, 
classism goes both ways – people of lower economic status can 
see the wealthy as elite snobs who, while monetarily secure, are 
morally 

7
bankrupt. 

Color: Different from racism, colorism is discrimination based 

only on the color of a person‘s skin; how relatively dark or light 
they are. Colorism takes place within and between races. It is 
common in multi-ethnic and non-white societies and societies 
with historical racial prejudice. 
Ability: 

8
Usually called ableism, a less well-known form of 

prejudice is discrimination against people with visible disabilities 
such as 

9
those in wheelchairs or with a learning disability. The 

disabled face discrimination not only from their 
10

peers, but from 
institutions, schools, employers, and 

11
landowners who are 

hesitant to accommodate the disabled. 
Sex/Gender: Possibly the most universal and long running 

prejudice is that based on a person‘s gender or sex. Historically, 
sexism has placed men in a more advantageous position than 
women. 
Weight/Size: In short, sizeism is discrimination based on 

12
a 

person‘s body size or weight. Sizeism works with social 
standards of beauty and usually takes the form of discrimination 
against the overweight – anti-fat prejudice. 
Religion: Religious discrimination and 

13
persecution has been 

common throughout history. But 
14

prejudice based on religious 
affiliation doesn‘t end with organized religion; 

15
atheists are 

16
prone to discrimination and being discriminated against. 

Sexual Orientation: Most commonly, prejudice based on 

sexual orientation includes discrimination against those of a 
non-heterosexual orientation. Discrimination against the non-
heterosexual takes many forms depending on the society. In 
some societies prejudice is open and tolerated, but in most 
Western societies, 

17
bias against the non-heterosexual is more 

discreet. 
Country of Origin: Nativism is a common form of discrimination 

against immigrants to a country. Unlike many other forms of 
discrimination, nativism is many times encouraged and enforced 
by some public entities. 
 
18

Which prejudice do you have? Which prejudice have you 
experienced? 

Adapted from https://aloftyexistence.wordpress.com 

 
Glossary: 
2
acknowledged – reconhecidos(as) 

4
stuck – presos(as) 

7
bankrupt – falidos(as) 

10
peers - pares; colegas 

11
landowners – proprietários(as) 

16
prone – propensos(as) 

18
bias – julgamento ou opinião parcial  

 
A palavra ―workplace‖ (referência 6) significa 
 

 uma instituição para pessoas que precisam de cuidados 
profissionais. 

 um local onde as pessoas trabalham. 
 lar de idosos. 
 uma escola onde as pessoas moram. 
 uma faculdade.  

 
QUESTÃO 5.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 
Soccer is a _____________ sport in Brazil.  
 

 difference    
 differently    
 popular    
 popularly    
 strange 
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Português 

 
QUESTÃO 6.  

 
 
Observa-se na imagem acima que o autor explora a função da 
linguagem: 
 

 Referencial, uma vez que tem como objetivo informar sobre 
um assunto de maneira clara, objetiva e real. 

 Emotiva, pois imprime subjetividade a partir da primeira 
pessoa, bem como sentimentos e emoções. 

 Conativa, quando tenta convencer o interlocutor a mudar 
de comportamento utilizando verbos no imperativo e 
vocativos. 

 Poética, porque busca a beleza artística do texto a partir de 
recursos imaginativos e sentidos figurados destacando a 
mensagem. 

 Metalinguística, devido usar um código para explicar o 
próprio código. 

 
QUESTÃO 7.  

Aí, galera 

 
Jogadores de futebol podem ser vítimas de 

estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador 
de futebol dizendo ‗estereotipação‘? E, no entanto, por que 
não? 

– Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 
– Minha saudação aos aficionados do clube aos demais 

esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. 
– Como é? 
– Aí, galera. 
– Quais são as instruções do técnico? 
– Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de 

contenção coordenada, com energia otimizada, na zona de 
preparação, aumentam as probabilidades de, recuperado o 
esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia 
de meios e extrema objetividade, valendo-nos da 
desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido 
pela reversão inesperada do fluxo da ação. 

– Ahn? 
– É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem 

calça. 
– Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
– Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, 

algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa à 
qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas? 

– Pode. 
– Uma saudação para a minha genitora. 
– Como é? 
– Alô, mamãe! 
– Estou vendo que você é um, um... 

– Um jogador que confunde o entrevistador, pois não 
corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser algo 
primitivo com dificuldade de expressão e assim sabota a 
estereotipação? 

– Estereoquê? 
– Um chato? 
– Isso. 

(VERISSIMO, Luis Fernando. In: Correio Brasiliense, 12/maio/1998.) 

 
O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é 
inadequada ao contexto. Considerando as diferenças entre 
língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa 
também uma inadequação da linguagem usada ao contexto: 
 

 ―O carro bateu e capotô, mas num deu pra vê direito.‖ (Um 
pedestre que assistiu ao acidente comenta com o outro 
que vai passando.) 

 ―E aí, ô meu! Como vai essa força?‖ (Um jovem que fala 
para um amigo.) 

 ―Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma 
observação.‖ (Alguém comenta em um reunião de 
trabalho.) 

 ―Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao 
cargo de secretária executiva desta conceituada empresa.‖ 
(Alguém que escreve uma carta candidatando-se a um 
emprego.) 

 ―Porque se a gente não resolve as coisas como têm que 
ser, a gente corre o risco de termos, num futuro próximo, 
muito pouca comida nos lares brasileiros.‖ (Um professor 
universitário em um congresso internacional.) 

 
QUESTÃO 8.  

 
 
As charges, respectivamente, dos cartunistas Henfil (1982) e 
Dalcio (2011) estão separadas por quase trinta anos de história, 
mas unidas na crítica  
 

 ao preço, no mercado internacional, da madeira extraída 
das florestas brasileiras.  

 à presença de capital estrangeiro na exploração de 
madeiras de florestas no país.  

 à exportação ilegal, via países vizinhos, de madeira 
extraída das florestas brasileiras.  

 ao desmatamento extensivo e indiscriminado das florestas 
brasileiras 

 ao cuidado que se tem com o meio ambiente 
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QUESTÃO 9.  

 
Propaganda é um modo específico sistemático de persuadir 
visando influenciar com fins ideológicos, políticos as emoções, 
atitudes, opiniões ou ações do público alvo. O resultado 
desejado é uma mudança de atitude em relação ao assunto no 
público-alvo para promover uma agenda política.  
 
A finalidade básica da propaganda acima é:  
 

 regulamentar.  
 informar.   
 ensinar.   
 convencer.   
 prever. 

 
QUESTÃO 10.  

"Vivemos mais uma grave crise, repetitiva dentro do ciclo de 
graves crises que ocupa a energia desta nação. A frustração 
cresce e a desesperança não cede. Empresários empurrados à 
condição de liderança oficial se reúnem em eventos como este, 
para lamentar o estado de coisas. O que dizer sem resvalar 
para o pessimismo, a crítica pungente ou a auto-absolvição? É 
da história do mundo que as elites nunca introduziram 
mudanças que favorecessem a sociedade como um todo. 
Estaríamos nos enganando se achássemos que estas 
lideranças empresariais aqui reunidas teriam a motivação para 
fazer a distribuição de poderes e rendas que uma nação 
equilibrada precisa ter. Aliás, é ingenuidade imaginar que a 
vontade de distribuir renda passe pelo empobrecimento da elite. 
É também ocioso pensar que nós, da tal elite, temos riqueza 
suficiente para distribuir. Faço sempre, para meu desânimo, a 
soma do faturamento das nossas mil maiores e melhores 
empresas, e chego a um número menor do que o faturamento 
de apenas duas empresas japonesas. Digamos, a Mitsubishi e 
mais um pouquinho. Sejamos francos. Em termos mundiais 
somos irrelevantes como potência econômica, mas ao mesmo 
tempo extremamente representativos como população. "  

("Discurso de Semler aos Empresários", Folha de S. Paulo, 11/09/91)  
 

Segundo se depreende do texto, é possível afirmar que:  
 

 toda mudança social provém do esforço conjunto das elites 
do país;  

 nenhum povo é capaz de alterar suas estruturas sem o 
apoio das elites; 

 as elites empresariais, produzindo riquezas, aceleram as 
mudanças sociais;  

 em qualquer tempo, as elites sempre se dispõem a 
participar do processo de distribuição de renda;  

 não é próprio das elites lançar projetos que estimulem 
mudanças na sociedade como um todo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura  

 
QUESTÃO 11.  

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) 

 
Segundo o texto acima, a arte: 
 

 possui linguagem verbal universal e acessível a todos. 
 exige inteligência e erudição, embora sejam traços 

universais. 
 é uma linguagem produzida pelo homem com alcance 

mundial. 
 é uma linguagem natural e universal, pois parte da 

sensibilidade humana. 
 se comunica com os homens visando o caminho da razão 

 
QUESTÃO 12.  

 
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, pode-se afirmar sobre gêneros 
literários : 
 

 O texto se vale do gênero narrativo, derivado do épico 
clássico. 

 O fragmento se utiliza do gênero épico e visa a 
representação em palco. 

 O texto apresenta traços líricos, mas com predominância 
narrativa. 

 É notável no fragmento o gênero lírico em ―oitava alta‖. 
 O épico clássico narra grandes feitos heroicos, igualmente 

presente no texto. 
. 
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QUESTÃO 13.  

―Por favor‖, disse Alice a seu mais novo conhecido. 
―Poderia fazer a gentileza de parar um momento para que eu 
possa vê-lo com mais clareza?‖ 

―Sou bastante gentil‖, disse o elétron, ―mas receio que não 
haja espaço bastante. Mas vou tentar, de qualquer forma.‖ 

Assim dizendo, ele começou a diminuir a sua taxa de 
agitação. Mas quanto mais devagar se movia, mais se expandia 
para os lados e mais difuso ia ficando. Naquele momento, 
apesar de não se mover rapidamente, ele estava tão indefinido 
e tão fora de foco que Alice não  conseguia vê-lo com mais 
clareza do que antes. 

―Isto é o melhor que posso fazer‖, resfolegou o elétron. 
―Receio que quanto mais lentamente eu me mover, mais 
espalhado eu fico. As coisas são assim aqui no País do 
Quantum: quanto menos espaço você ocupa, mais rápido você 
tem de se mover.‖ 

(GILMORE, Robert. Alice no país do Quantum. 1998, p.12) 

 
A linguagem literária possui peculiaridades que a diferencia das 
outras. Levando em consideração que as linguagens se 
mesclam, após a leitura do fragmento, das informações 
disponíveis e do seu conhecimento sobre arte e ciência, este 
texto apresenta 
 

 linguagem científica, pois trata de Física Quântica. 
 conteúdo didático-científico que se apropria de uma 

linguagem literária. 
 linguagem literária e conteúdo exclusivamente fictício. 
 linguagem científica e objetiva para elucidar personagens 

literários. 
 linguagem literária que recorre ao conteúdo científico como 

pretexto. 
 
QUESTÃO 14.  

―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) 

 
Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no 
fragmento acima: 
 

 O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir 
uma experiência pessoal. 

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

 Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um 
espectador, escreve para narrar o que aconteceu com x ou 
y em tal lugar ou tal hora. 

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

 É um narrador neutro, que não deixa o leitor perceber sua 
presença. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15.  

Drama, do grego, significa ação. Os textos dramáticos, em 
prosa ou poesia, se diferenciam de outros textos pelo fato de 
estarem ligados à representação. São textos feitos para serem 
representados por atores. Sobre o gênero dramático, assinale a 
alternativa incorreta.  
 

 Apresenta estrutura própria de texto narrativo: situação 
inicial, conflito e desenlace. 

 O gênero dramático não compreende somente o texto de 
peças teatrais, mas pressupõe uma encenação. Assim, tão 
importante quanto o enredo, é a atuação dos atores.  

 O texto dramático é pontuado de rubricas, que são 
indicações de movimentos e gestos para a encenação. 

 Segundo os modelos clássicos, o texto dramático 
subdivide-se em: Tragédia, comédia e tragicomédia. 

 A tragicomédia consiste em apresentar desastres e 
catástrofes ao público, por isso opõe-se à comédia, que se 
estrutura a partir dos elementos de humor 

 

Matemática e suas Tecnologias 
 
QUESTÃO 16.  

O Brasil cumpriu 13 de 19 indicadores da Organização Mundial 
da Saúde para prevenir doenças não-transmissíveis. Os dados 
foram divulgados nesta sexta-feira (20) em Montevidéu, no 
Uruguai, durante conferência sobre estratégias para atingir as 
metas no combate à obesidade, ao câncer, às doenças 
cardíacas e respiratórias e à diabetes, por exemplo. 

(Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/noticia/brasil-cumpre-13--de-19-
indicadores-da-oms-para-prevencao-de-doencas-nao-transmissiveis.ghtml>. 

Acesso em: 20 out. 2017.) 

 
Analisando as informações apresentadas, quanto porcento dos 
indicadores da Organização Mundial da Saúde foram 
cumpridos? 
 

 68,42% 
 31,58% 
 19% 
 13% 
 6% 

 
QUESTÃO 17.  

 
A EDP Energias do Brasil está trabalhando para antecipar a 
conclusão das obras da hidrelétrica São Manoel, assim como 
fez no caso das usinas Santo Antonio do Jari e Cachoeira 
Caldeirão, disse Miguel Setas, presidente da companhia. 
[...] No caso de Santo Antonio do Jari, antecipada em 3,5 
meses, e Cachoeira Caldeirão, em 8 meses, o proceso era 
mais simples, pois apenas EDP e CTG eram sócias. 

(Disponível em: <www.valor.com.br/empresas/4799799/edp-brasil-foca-em-antecipar-
conclusao-da-usina-de-sao-manoe>. Acesso em: 20 out. 2017.) 

 
Imagine que na obra da hidrelétrica Cachoeira Caldeirão 
estavam trabalhando 100 operários, fazendo 8 horas por dia 
cada um, para terminar a obra em 20 meses. Para cumprir a 
exigência da antecipação da conclusão dessa obra, a jornada 
diária foi aumentada para 10 horas, mas mesmo assim a EDP 
concluiu que precisaría contratar, no mínimo, mais quantos 
operários?  
 

 34 
 60 
 100 
 134 
 200 
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QUESTÃO 18.  

70 meteoros por hora vão aparecer no céu no fim de 
semana 

 
Quem tiver paciência para observar o céu em um local com 
pouca luminosidade e sem nuvens poderá visualizar até 70 
meteoros por hora na madrugada de sábado para domingo 
(22). 

(Disponível em: <www.gazetadopovo.com.br/curitiba/70-meteoros-por-hora-vao-
aparecer-no-ceu-no-fim-de-semana-3brndyq78d7gkfpy1cb8j651n>. 

Acesso em: 20 out. 2017.) 

 
Sendo x o número de horas e y o número total de meteoros, 
qual a equação que representa y em função de x? 
 

  
 

  
 

  
 

   

   
 

QUESTÃO 19.  

Vigilância Sanitária inutiliza mais de 648 quilos de 
alimentos durante Rock in Rio  

 
[...] Segundo a coordenadora de alimentos da Vigilância 
Sanitária, a Lei 7.889 prevê que alimentos com circulação 
nacional precisam ter registro junto ao Ministério da Agricultura, 
através do selo do Serviço de Inspeção Federal (Sif). 
[...] 160 kg de carne de sol foram apreendidos e inutilizados no 
restaurante Sertanorte, no mesmo Gourmet Square. ―Neste 

caso, o fabricante colocou um selo, justamente para iludir, e 
esse produto é de origem clandestina‖, disse a coordenadora. 

(Disponível em: <https://g1.globo.com/musica/rock-in-rio/2017/noticia/vigilancia-
sanitaria-inutiliza-mais-de-648-quilos-de-alimentos-durante--rock-in-

rio.ghtml>. Acesso em: 20 out. 2017.) 

 
Supondo que a proporcionalidade entre os quilos de alimentos 
apreendidos e o total de carne de sol seja mantida, se tivessem 
sido apreendidos 2 000 kg de alimentos, quantos quilos 
aproximados de carne de sol seriam inutilizados? 
 

 320 
 488 
 493 
 500 
 1000 

 
QUESTÃO 20.  

Márcia foi ao supermercado com R$60,00 para comprar 4 
pacotes de farinha e 5 pacotes de açúcar. Porém, ela não 
conseguiu realizar a compra, pois para isso precisaria de mais 
R$ 4,50. Por fim, Márcia comprou 3 pacotes de farinha e 5 
pacotes de açúcar e voltou para casa com um restante de 
dinheiro de R$3,50. Qual o preço do pacote de farinha? 
 

 R$ 8,00 
 R$ 7,50 
 R$ 7,00 
 R$ 6,50 
 R$ 6,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21.  

Observe a imagem a seguir, que representa as modalidades 
esportivas preferidas por alguns brasileiros. 
Conheça as cinco atividades físicas mais praticadas entre 
aqueles que se exercitam regularmente. 
A caminhada é um dos exercícios mais completos e baratos 
que há. Além disso, pode ser praticada ao ar livre, na hora que 
for mais conveniente ao praticante. 
 
As modalidades campeãs no Brasil 

 
 (Disponível em: <www.medplan.com.br/vida-legal/caminhada-e-exerciciopreferido-

do-brasileiro-diz-pesquisa,20857>. Acesso em: 21 out. 2017.) 

 
De acordo com as informações do infográfico, é possível 
afirmar que 
 

 ioga e pilates são as atividades mais praticadas por 
mulheres no Brasil. 

 33% da população feminina do país pratica ginástica. 
 como 41% da população masculina e 44% da população 

feminina praticam caminhada, conclui-se que 85% da 
população brasileira pratica caminhada. 

 há mais mulheres que praticam caminhada do que 
homens. 

 se a pesquisa foi realizada com 1000 pessoas, das quais 
60% eram homens, o total obtido de homens que praticam 
natação é 168. 

 
QUESTÃO 22.  

Observe a imagem a seguir, que representa o revestimento de 
uma calçada. 

 
 
Esse revestimento só é possível pois 
 

 a soma da medida de dois ângulos internos do octógono 
com um ângulo interno do quadrado resulta 360°. 

 a soma da medida de dois ângulos internos do quadrado 
com um ângulo interno do octógono resulta 360°. 

 a soma da medida de dois ângulos internos do octógono 
com um ângulo interno do quadrado resulta 180°. 

 a soma da medida de dois ângulos internos do quadrado 
com um ângulo interno do octógono resulta 180°. 

 a soma da medida de dois ângulos internos do quadrado 
com um ângulo externo do octógono resulta 360°. 



 

 

 

 

 8 

QUESTÃO 23.  
 

20 dias pela Europa dá para conhecer bastantes países: 
veja aqui 2 roteiros interessantes para fazer 

 
(Disponível em: <www.wanderlustbygaby.com/turismo-na-europa/roteiro--europa-em-

20-dias>. Acesso em: 20 out. 2017.) 

 
Com base n os dois roteiros de viagem apresentados, pode-se 
concluir que se assemelham a um polígono 
 

 convexo. 
 não convexo. 
 convexo e outro não convexo. 
 complexo. 
 regular. 

 
QUESTÃO 24.  

Observe a imagem a seguir, que representa a moeda 
portuguesa de 50 escudos da Terceira República (1975 - 2001). 
 

 
(Disponível em: <www.moedanumismatica.com/portugal/50-escudos--terceira-

republica.html>. Acesso em: 20 out. 2017.) 

 
Considerando o polígono regular apresentado na moeda, pode-
se afirmar que a medida do ângulo interno e externo desse 
polígono equivale, respectivamente, a: 
 

 180° e 40°. 
 1260° e 40°. 
 40° e 140°. 
 140° e 40°. 
 40° e 1260°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25.  

Pedro e André possuem, juntos, 20  cartões colecionáveis. Em 

uma disputa entre ambos, em que fizeram apostas com seus 
cartões, Pedro quadriplicou seu número de cartões, enquanto 

André ficou com apenas 2 / 3  do número de cartões que 

possuía inicialmente. Dessa forma, o número de cartões que 
Pedro ganhou na disputa foi  
 

 6.    
 10    
 12      
 14   
 16. 

 
QUESTÃO 26.  

Juntas, Clara e Josefina realizaram certo trabalho, pelo qual 

Clara recebeu, a cada hora, R$ 8,00  a mais do que Josefina. 

Se, pelas 55 horas que ambas trabalharam, receberam o total 

de R$ 1760,00,  a parte dessa quantia que coube a Clara foi  

 

  R$ 660,00.  

  R$ 770,00.  
  R$ 990,00.  
  R$ 1100,00.  
  R$ 1200,00 
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QUESTÃO 27.  

Uma cidade tem sua área territorial dividida em quatro regiões. 
O esquema apresenta, de modo simplificado, a área territorial e 
a densidade populacional dessas quatro regiões: 

 
A participação das populações dessas regiões na população 
total da cidade é:  
 

  

 
 

  

 
 

  

  

  

  

  

  

QUESTÃO 28.  

Estudos sobre modelos atômicos foram fundamentais para o 
desenvolvimento da Química como ciência. Por volta de 450 
a.C., os filósofos gregos Leucipo e Demócrito construíram a 
hipótese de que o mundo e, em consequência, a matéria eram 
constituídos a partir de unidades idênticas e indivisíveis, 
chamadas átomos. Contudo, foi somente a partir do século XIX 
que a realização de experimentos tornou possível a 
comprovação de hipóteses desenvolvidas ao longo do tempo. 
Um dos primeiros modelos aceitos foi criado por John Dalton, 
apresentado em um livro de sua autoria, publicado em 1808. 
Anos depois, outros dois principais modelos foram 
desenvolvidos, até que, em 1913, o físico Niels Bohr publicou 
um livro com sua teoria sobre o modelo atômico. 
 
Tomando como referência as datas de publicação dos trabalhos 
de Dalton e de Bohr, a linha do tempo que apresenta os fatos 
históricos do desenvolvimento do modelo atômico, com espaço 
proporcional à distância de tempo entre eles, é:  
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QUESTÃO 29.  

As lutas de UFC acontecem num ringue com formato de um 
octógono regular, conforme a figura abaixo. 
Para a montagem das laterais do ringue, o responsável pelo 
serviço precisaria da medida do ângulo interno formado entre 
dois lados consecutivos, de modo que pudesse montar sem 
erros. Consultando o manual do ringue, ele verificou que o 
ângulo que precisava media 
 

 
Para a montagem das laterais do ringue, o responsável pelo 
serviço precisaria da medida do ângulo interno formado entre 
dois lados consecutivos, de modo que pudesse montar sem 
erros. Consultando o manual do ringue, ele verificou que o 
ângulo que precisava media  
 

  100 .  

  120 .
 

  140 .
 

  135 .
 

  150 .
 

 
QUESTÃO 30.  

Um restaurante faz uma promoção, com a seguinte regra, a 
seus clientes fidelizados:  
 

“Consuma dez almoços e ganhe um por nossa conta!” 

 
Desse modo, um cliente que almoçar dez vezes e ganhar o 
almoço por conta do restaurante ganhará um desconto cujo 
valor, aproximadamente, equivale a:  
 

  8,9%.  

  9,1%.  
  10%.

 
  10,9%.  
  11,1%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 
 

História 

 

QUESTÃO 31.  

Para o povo Nuer, que vive na região centro-oeste da África, 
[...] o relógio diário é o gado, o círculo das tarefas pastoris, 
fundamentalmente a sucessão de tarefas e suas relações 
mútuas. Assim, se as atividades dependem dos corpos celestes 
e das mudanças físicas, estas só são significativas em relação 
às atividades sociais. [...] Tudo isso é corroborado pela falta de 
um termo ou de uma expressão equivalente ao vocábulo 
‗tempo‘, encontrado nos idiomas ocidentais. Desse modo, não 
há como falar de tempo como algo concreto, que pode ser 
perdido, economizado e assim por diante. 

PRITCHARD, E. E. Evans. In: SCHWARZ, Lilia. Falando sobre o Tempo. Revista 
Sexta-Feira, n. 5, p. 17. São Paulo: Hedra, 2000. 

 
A leitura do texto nos permite afirmar que 
 

 a miséria e a exploração impedem vários povos de terem 
acesso a formas mais eficazes de marcação de tempo. 

 a contagem de tempo do povo Nuer baseia-se em 
concepções religiosas e místicas. 

 as culturas diferentes têm ritmos próprios para vivenciar os 
acontecimentos cotidianos e sua própria historicidade. 

 a marcação de tempo Nuer torna-se mais precisa do que a 
ocidental. 

 a incapacidade de vivenciar uma experiência temporal 
precisa torna os Nuer ineficientes em suas atividades 
diárias. 

 
QUESTÃO 32.  

 
 
Analisando a linha do tempo, no período que vai do surgimento 
do homem até o desenvolvimento da agricultura, encontra-se a 
fase 
 

 Neolítica.  
 da invenção da escrita.  
 dos Metais.  
 da Antiguidade. 
 Paleolítica.  
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QUESTÃO 33.  

 

 
A figura a cima caracteriza-se como 
 

 pintura feita com guache é uma característica desse 
período, que consiste na mistura de alguns tipos de terra; 
tais pinturas serviam para catalogar o que haviam caçado, 
garantindo a diversidade de espécies nas caças seguintes.  

 pinturas e os desenhos foram feitos com pigmentos 
minerais e vegetais, fixados com gordura animal; tais 
produções são relacionadas a aspectos mágicos, 
presentes no cotidiano das organizações pré-históricas.  

 pinturas funcionavam como oferenda aos deuses e, pelas 
dimensões, é possível perceber o nível de reverência; os 
artistas desse período empenhavam-se na produção de 
uma arte religiosa com fins decorativos.  

 pinturas e os desenhos encontrados nas grutas eram feitos 
como afrescos e representam figuras híbridas, metade 
humana e metade animal; os mitos gregos têm suas 
origens nessas imagens da pré-história.  

 pinturas encontradas nas cavernas e as figuras de 
destaque remetem à flora; para os povos paleolíticos esses 
desenhos caracterizaram o momento em que deixaram de 
ser nômades e, para a história, foi o início das 
catalogações de todas as espécies.  

 
QUESTÃO 34.  

 ―Os pensadores gregos confirmaram os romanos nessa 
convicção natural, ‗as artes do vulgo, as artes sórdidas‘, 
escreveu Sêneca, ‗são, segundo o filósofo Posidônio, as dos 
trabalhadores braçais, que empregam todo seu tempo em 
ganhar a vida; tais ofícios nada têm de belo e em nada se 
parecem com o bem‘.‖ 

AIRÊS, Philippe e DUBY, George. (Org.) História da vida privada. v. I. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1985, p. 115. 

 
A leitura do texto nos permite inferir que na cultura clássica 
 

 os gregos criticavam a instituição da escravidão ao 
contrário dos romanos que a praticavam intensamente. 

 o fim da escravidão em Atenas colaborou para o 
aprimoramento da democracia naquela pólis. 

 o desprezo por qualquer tipo de atividade braçal era 
considerada essencial para uma boa educação cívica e 
filosófica. 

 o trabalho livre era considerado digno e edificante, mas o 
trabalho escravo era tido como humilhante. 

 esportes e trabalhos manuais eram considerados indignos 
dos grandes cidadãos por exigirem esforço físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35.  

 
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. 

 

Geografia 
 
QUESTÃO 36.  

Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, 
localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada 
no estado de Alagoas, é igual a 2 000 km. Um estudante, ao 
analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância 
entre essas duas cidades, A e B, era 8 cm. 
 
Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante 
está na escala de 
 

 1 : 250. 
 1 : 2 500. 
 1 : 25 000. 
 1 : 250 000. 
 1 : 25 000 000. 
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QUESTÃO 37.  

Se uma imagem vale mais do que mil palavras, um mapa pode 
valer um milhão – mas cuidado. Todos os mapas distorcem a 
realidade. (...) Todos os cartógrafos procuram retratar o 
complexo mundo tridimensional em uma folha de papel ou em 
uma televisão ou tela de vídeo. Em resumo, o autor avisa, 
todos os mapas precisam contar mentirinhas. 

 MARK MONMONIER Traduzido de How to lie with maps. Chicago/London: 
www.nationalgeographic.com The University of Chicago Press, 1996. 

  

 
  
Observe o planisfério acima, considerando as ressalvas 
presentes no texto. 
  
Para deslocar-se seqüencialmente, sem interrupções, pelos 
pontos A, B, C e D, percorrendo a menor distância física 

possível em rotas por via aérea, as direções aproximadas a 
serem seguidas seriam: 
  

 Leste – Norte – Oeste 
 Oeste – Norte – Leste 
 Leste – Noroeste – Leste 
 Oeste – Noroeste – Oeste 
 Leste – Norte- leste 

 
QUESTÃO 38.  

Foram entregues a um grupo de alunos de uma Faculdade 
cinco mapas temáticos, em projeção cilíndrica, para servirem 
como material de apoio didático a um estudo populacional e 
socioambiental de uma determinada região brasileira. 
 
A escala do mapa que apresenta condições de fornecer uma 
maior riqueza de detalhes é 
 

 1: 1.000.000 
 1: 100.000 
 1: 600.000 
 1: 500.000 
 1: 250.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39.  

As rochas magmáticas, como o próprio nome sugere, são 
aquelas que surgem a partir do resfriamento e da solidificação 
do magma. Esse processo pode ocorrer abaixo da superfície 
(processo lento) e sobre a superfície (processo rápido), tendo, 
assim, características diferenciadas conforme o seu tipo de 
formação. 
Os processos lento e rápido, descritos no texto acima, originam, 
respectivamente, rochas magmáticas do tipo: 

 

 vulcânicas e plutônicas 
 intrusivas e plutônicas 
 micromórficas e orogenéticas 
 plutônicas e vulcânicas 
 extrusivas e vulcânicas 

 

QUESTÃO 40.  

O material de origem corresponde à formação rochosa original 
que foi intemperizada para dar origem aos solos, fornecendo a 
ele suas principais características. No Brasil, um tipo de solo 
muito fértil que é formado a partir de rochas de origem 
vulcânica – como o basalto – e, portanto, ricas em enxofre 
tornou-se importante para a agricultura do país. 
A que tipo de solo a descrição acima se refere? 

 

 loess 
 podzólico 
 laterito 
 terra preta de índio 
 terra roxa 

 

Filosofia 
 

QUESTÃO 41.  

Jean-Pierre Vernant (Provins, 4 de janeiro de 1914 — Sèvres, 9 
de janeiro de 2007) foi um historiador e antropólogo francês, 
especialista na Grécia Antiga, particularmente na mitologia 
grega. De acordo com seu pensamento a filosofia não surgiu 
por meio de um processo miraculoso, em que um homem 
recebeu o saber filosófico repentinamente, mas através de 
eventos históricos que contribuíram para que o homem 
alcançasse o nível do filosofar. Acerca da filosofia é correto 
afirmar que: 

 

 ela é igual ao mito 
 A filosofia surgiu de maneira miraculosa  
 A filosofia não usa a razão  
 A filosofia é diferente do mito por isso foi um presente dos 

deuses  
 A filosofia foi possível através de eventos históricos que, 

somados, possibilitaram seu surgimento. Eventos esses 
como: o surgimento de navios, a moeda, a escrita, a lei etc. 

 

QUESTÃO 42.  

O mito foi uma maneira de descrever o mundo. Ele se 
caracteriza por ser uma narrativa que apresenta exageros nas 
descrições das coisas e até mesmo apresenta elementos 
fantasiosos que, por meio da imaginação, apresentam seres 
fantásticos e inexistentes na natureza como são narrados pelos 
mitos. Acerca do mito, é correto afirmar: 

 

 O mito é um saber racional, bem elaborado e com 
justificativas logicas 

 O mito não existe mais nos dias atuais  
 O mito só ocorreu na Grécia antiga  
 O mito nunca foi acreditado por nenhum ser humano  
 O mito foi uma forma de descrever o mundo, porém, o 

pensar direcionado pela razão o reduziu a ponto de ser 
abandonado para dar lugar a um conhecimento lógico e 
justificável, por exemplo, a filosofia  

 
 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Provins
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/4_de_janeiro
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/1914
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vres
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/9_de_janeiro
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/9_de_janeiro
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
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QUESTÃO 43.  

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. 
 

Sociologia 
 

QUESTÃO 44.  

Na parte mais tardia de sua carreira, Auguste Comte elaborou 
planos ambiciosos para a reconstrução da sociedade francesa 
em particular, e para as sociedades humanas em geral, 
baseado no seu ponto de vista sociológico. Ele propôs o 
estabelecimento de uma ―religião da humanidade‖, que 
abandonaria a fé e o dogma em favor de um fundamento 
científico. A Sociologia estaria no centro dessa nova religião  

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 28.  
 

Com base nessa assertiva, Comte aponta para o papel da 
Sociologia como ciência fundamental para a compreensão  

 

 da ideia da revolução, como solução para sanar as 
questões da desigualdade social.  

 da crença na ação dos indivíduos, como fator de 
intervenção na realidade.  

 do consenso moral, como solução para regular e manter 
unida a sociedade.  

 dos elementos subjetivos da sociedade, tendo em vista a 
pluralidade social. 

 da conjugação entre religião e ciência, já que ambas são 
essenciais para o progresso social. 

 

QUESTÃO 45.  

Hoje em dia, muitos pais acreditam que, a partir de certa idade, 
devem delegar a educação de seus filhos à escola, pois já 
cumpriram seu papel até ali, e nada podem acrescentar para o 
filho, não melhor do que faria o colégio. A questão é que estão 
enganados. Os pais são os melhores professores de seus 
filhos, e sempre serão. Mas quando digo professores, não me 
refiro aos ensinamentos de matérias como o português ou a 
matemática, e sim ao desenvolvimento de virtudes e 
capacidades relacionadas a todos os âmbitos de seu ser, pois 
sabemos que o ser humano não é apenas composto por seu 
lado racional (aqui me refiro aos aprendizados puramente 
escolares). 

(Fonte: http://www.serfamilia.com.br/educacao/uma-parceria-ideal.html. Acesso em 
03 nov. 2012. ) 

 
O discurso acima procura evidenciar a importância da família 
para a educação da criança. Do ponto de vista sociológico, o 
que está ocorrendo é 
 

 a democratização do ensino público. 
 a afirmação da autonomia individual em detrimento da 

sociedade. 
 a divisão da instituição educacional. 
 o aumento da anomia social. 
 a defesa da importância da família para a primeira 

socialização dos indivíduos. 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
 

Biologia 
 
QUESTÃO 46.  

As células são estruturas conhecidas como unidades 
estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são 
formadas basicamente por substâncias orgânicas e 
inorgânicas. São consideradas substâncias inorgânicas: 

 

 lipídios e proteínas. 
 proteínas e água. 
 sais minerais e vitaminas. 
 água e sais minerais 
 lipídios e carboidratos. 

 
QUESTÃO 47.  

Muitas pessoas pensam que os lipídios trazem apenas 
malefícios à saúde e que podem ser facilmente excluídos da 
nossa alimentação. Entretanto, essa substância orgânica é 
essencial para o organismo. Nas células, os lipídios: 
 

 fazem parte da composição das membranas celulares. 
 são a única fonte de energia. 
 estão relacionados principalmente com a função estrutural. 
 atuam na formação da parede celular. 
 são as moléculas formadoras de grande parte das 

enzimas. 
 
QUESTÃO 48.  

Os carboidratos são substâncias orgânicas que atuam, 
principalmente, fornecendo energia para a célula. O amido, por 
exemplo, é um carboidrato de origem vegetal amplamente 
disponível na natureza e também bastante consumido. Estima-
se que cerca de 80% das calorias que consumimos sejam 
oriundas desse carboidrato. A respeito do amido, marque a 
alternativa que indica corretamente sua classificação dentro do 
grupo dos carboidratos. 
 

 Monossacarídeos. 
 Dissacarídeos. 
 Oligossacarídeos. 
 Polissacarídeos. 
 Trissacarídeos. 

 
QUESTÃO 49.  

 (UEMS) O corpo humano é constituído basicamente de água, 
sais minerais e macromoléculas como carboidratos, proteínas e 
lipídios. Entre as afirmativas abaixo, assinale a que não está 
relacionada com as propriedades das proteínas: 
 

 Colágeno, queratina e actina são exemplos de proteínas 
com função de constituição e estruturação da matéria viva. 

 São constituídas por vários aminoácidos unidos por 
ligações peptídicas. 

 Quando submetidas a elevadas temperaturas, sofrem o 
processo de desnaturação. 

 Fornecem energia para as células e constituem os 
hormônios esteroides. 

 São catalisadores de reações químicas e participam do 
processo de defesa como anticorpos contra antígenos 
específicos. 

 
 
 
 
 
 

http://www.serfamilia.com.br/educacao/uma-parceria-ideal.html
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QUESTÃO 50.  

A farinha de mandioca, muito usada no cardápio do sertanejo 
nordestino, é um alimento rico em energia. Entretanto, é pobre 
em componentes plásticos da alimentação. Quando nos 
referimos ao componente energético, estamos falando daquela 
substância que é a reserva energética nos vegetais. Quanto 
aos componentes plásticos, lembramo-nos das substâncias 
químicas que participam da construção do corpo. Tais 
componentes, energéticos e plásticos, são, respectivamente: 
 

 glicogênio e proteína 
 vitamina e amido 
 amido e proteína 
 vitamina e glicogênio 
 glicogênio e amido 

 

Física 

 
QUESTÃO 51.  

Um observador,  parado no ponto P, visualiza o topo de uma 
árvore sob um ângulo visual de 30°.. Ao deslocar-se para o 
ponto Q, o ângulo visual aumenta para 60°, conforme a figura: 

 
O deslocamento x do observador é igual a: 
 

 d/3 
 d/6 
 2.d/5 
 3.d/4 
 2.d/3 

 
QUESTÃO 52.  

Uma foto que ―viralizou‖ nas redes sociais foi a de uma águia-
de-cabeça-branca chamada Bruce. A foto, tirada em um 
santuário no Canadá, foi registrada pelo fotógrafo amador 
Steve Biro quando a ave estava em pleno voo. Essa foto atraiu 
a atenção de fotógrafos profissionais do mundo todo por 
apresentar elementos significativos, tais como o olhar da águia 
para a lente, o toque da ponta das asas na água e a nitidez da 
imagem enantiomorfa formada. 
 

 

Sobre a foto apresentada, 
 

 a luz que possibilitou a geração da imagem foi emitida 
pelas lentes da câmera do fotógrafo. 

 a imagem só pode ser considerada enantiomorfa por estar 
refletida em relação ao plano horizontal. 

 a distância entre as pontas das asas na imagem é igual à 
distância entre o bico da ave e o bico da ave na imagem. 

 a superfície da água se comporta como um espelho plano, 
produzindo uma imagem que pode ser classificada como 
real e direita. 

 a distância entre o bico da águia até a superfície da água e 
a distância entre o bico da águia na imagem e a superfície 
da água são iguais. 

 
QUESTÃO 53.  

Escala, em cartografia, é a relação matemática entre as 
dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. 
 

 
 
Assim, em um mapa de escala 1:50.000, uma cidade que tem 
4,5 km de extensão entre seus extremos será representada 
com 
 

 9cm 
 90cm. 
 225mm. 
 11 mm. 
 30 cm. 

 
QUESTÃO 54.  

Uma equipe de reportagem parte em um carro em direção a 
Santos, para cobrir o evento ―Música Boa Só na Praia‖. 
Partindo da cidade de São Paulo, o veículo deslocou-se com 
uma velocidade constante de 54 km/h, durante 1 hora. Parou 
em um mirante, por 30 minutos, para gravar imagens da serra e 
do movimento de automóveis. A seguir, continuaram a viagem 
para o local do evento, com o veículo deslocando-se a uma 
velocidade constante de 36 km/h durante mais 30 minutos. A 
velocidade escalar média durante todo o percurso foi, em m/s, 
de 
 

 10 m/s. 
 12 m/s.  
 25 m/s. 
 36 m/s.  
 42 m/s. 
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QUESTÃO 55.  

Para testar o seu equipamento de som, um artista dá um toque 
no microfone ligado a uma caixa de som localizada a 330 m de 
distância, em um local em que a velocidade do som é 330 m/s. 
Pode-se afirmar que o intervalo de tempo entre o toque do 
artista no microfone e o instante em que o artista ouve o 
barulho do toque reproduzido pela caixa é, aproximadamente, 
de 

 
 1,0 s, independentemente de o microfone ter ou não fio. 
 1,5 s, independentemente de o microfone ter ou não fio. 
 2,0 s, independentemente de o microfone ter ou não fio. 
 2,0 s com microfone sem fio e 1,0 s com microfone com fio. 
 2,0 s com microfone sem fio e um valor entre 1,0 s e 2,0 s 

com microfone com fio. 
 

Química 

 
QUESTÃO 56.  

 A qualidade da superfície gramada das áreas desportivas, 
como campos de futebol, é fundamental para que o evento seja 
corretamente realizado. Assim, é imperativo que o sistema de 
drenagem mantenha a área gramada suficientemente seca. A 
figura a seguir ilustra o sistema de drenagem em ação. 
 

 
O topsoil tem uma composição ideal que contém entre 80 e 
90% de areia e 10 a 20% de matéria orgânica. Assinale a 
alternativa correta em relação ao topsoil.  
 

 É uma mistura homogênea.    
 Contém uma fase e dois componentes.    
 É uma substância composta.    
 É uma mistura heterogênea.    
 Contém duas fases e um componente 

 
QUESTÃO 57.  

Misturas são o produto da união mecânica de substâncias sem 

mudança na natureza química (ligações químicas), e portanto, 
cada constituinte retêm suas propriedades. Entretanto, as 
propriedades físico-químicas de uma mistura, tais como seu 

ponto de fusão e ebulição, podem diferir de seus componentes 
puros. 
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de mistura 
homogênea.  
 

 gás nitrogênio + gás hélio    
 água + areia  
 água + óleo de cozinha    

 areia + sal de cozinha    
 água + gasolina    

 
QUESTÃO 58.  

Observe as figuras a seguir, onde os átomos são representados 

por esferas e cada tamanho representa um átomo diferente. 

Depois, assinale a alternativa VERDADEIRA: 

 

 Nas figuras 1 e 2 encontramos somente substâncias 
simples.  

 As figuras 1 e 3 representam misturas.  
 Na figura 2 estão representados 14 elementos químicos.  
 Durante uma mudança de estado físico, a temperatura 

permanece constante para as amostras representadas nas 
figuras 2 e 3.  

 Na figura 3 estão presentes 6 substâncias.  
 
QUESTÃO 59.   

A figura seguinte representa um fenômeno ocorrido ao atritar 
um pente em uma flanela e depois aproximá-lo de papel picado 
pelo fato de o pente ficar eletrizado por atrito. 

 
Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos, de Dalton 
até o Quântico, o primeiro modelo que explica o fenômeno da 
eletrização é o de  

 

 Bohr.    
 Dalton.    
 Thomson.     
 Rutherford. 
 Sommerfeld. 

 

QUESTÃO 60.  

Trata-se de um modelo no qual os átomos de um mesmo 
elemento químico possuem propriedades iguais. A união 
desses átomos na formação de compostos ocorre em 
proporções numéricas fixas e a reação química dos mesmos 
envolve apenas combinação, separação e rearranjo. 

 

Essa descrição refere-se ao modelo atômico de  
 

 Bohr.    
 Dalton.    
 Thomson.    
 Rutherford.    
 Heisenberg 

 

 
 


