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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

Linguagem e suas Tecnologias 
 

Espanhol 

 
QUESTÃO 1.  

 
Retomando la inquietud propia y de tanta gente 

contraria a la denominación racista y xenófoba ―Día de la Raza‖ 
usada para el feriado 12 de octubre, donde se recuerda el 
arribo de los primeros europeos a tierras posteriormente 
nombradas América, reforzamos la idea sumando agrupaciones 
e independientes de la militancia ciudadana motivados por lo 
mismo. Puede parecer menor, pero un nombre dice mucho. Es 
un símbolo, una representación, un código que resume infinidad 
de cosas desde lo objetivo y desde lo subjetivo. Y 
lamentablemente no hubo ―descubrimiento‖ sino despojo y 
apropiación. No hubo ―encuentro‖ sino saqueo y masacre. La 
propuesta es que la sociedad uruguaya logre una frase 
sustantiva que guarde memoria de los hechos, apostando a un 
presente y futuro fraternal e igualitario, y a una convivencia sin 
hegemonías ni predominios culturales aunque así haya sido el 
origen de nuestra historia.  

ANDRADE, S. No más Día de la Raza. América Latina en movimiento. Disponível 
em: http://alainet.org. Acesso em: 22 fev. 2012 (adaptado). 

 

Com a expressão Día de la Raza, faz-se referência à chegada 

dos primeiros europeus em território americano e denomina-se a 
comemoração desse dia. A autora do texto sugere o fim dessa 
denominação no Uruguai, acreditando que 
 

 a nomenclatura adotada será esquecida, porque é de 
conhecimento geral que não houve descoberta. 

 a reivindicação convencerá outros grupos e adeptos, 
porque muitos desconhecem esse nome. 

 a sociedade deve encontrar uma frase significativa para a 
preservação da lembrança dos fatos. 

 o convívio permitirá o esquecimento dos massacres, 
porque não houve encontro no passado. 

 o presente e o futuro são e serão fraternais e igualitários 
para o estímulo do predomínio cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 2.  

 
 
A charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e 
crítico. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge 
critica o(a) 
 

 postura das pessoas que não respeitam a opinião dos 
outros. 

 tendência de algumas pessoas a interferir em conversa 
alheia. 

 forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a 
interação entre as pessoas. 

 hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. 
 indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso. 

 
QUESTÃO 3.  

Al ingresar a la ciudad de Trevelín a través de un gran 
valle cobijado por montañas elevadas y grandes superficies con 
áreas cultivadas, llama la atención el colorido de sus jardines y 
la huella que ha dejado la colonia galesa en cada rincón del 
pueblo y del área rural. Un ejemplo de ello es el primer molino 
harinero accionado a caballo que se muestra en el museo 
regional junto a maquinarias, herramientas y vestimenta de la 
vida diaria en época de la colonia. Enclavada en un típico 
paisaje andino patagónico, con sus vientos predominantes del 
sudoeste y su naturaleza pródiga en vegetación y arroyos, 
Trevelín sirve como punto de partida para hermosos paseos. En 
la serenidad de sus calles, innumerables casas de té ofrecen la 
clásica merienda galesa con sus tortas, panes caseros y 
fiambres de la región para adentrarse en esa gastronomía que 
no ha claudicado con el paso del tiempo. Se aconseja probar su 
torta negra.  

Disponível em: www.welcomeargentina.com. Acesso em: 25 jul. 2012 (adaptado). 

 
Trevelín está localizada na Patagônia argentina. O destaque das 
características da cidade, no texto, tem a função de 
 

 narrar fatos do cotidiano da cidade e de seus habitantes. 
 despertar no leitor o desejo de conhecer a região. 
 desenvolver o interesse pela gastronomia local. 
 divulgar informações acerca da geografia da região. 
 compartilhar impressões colhidas em uma visita à cidade. 
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QUESTÃO 4.  
  
 

 

Gracias por no fumar é o título de um texto publicitário produzido 
pelo Ministério da Educação e Cultura da Espanha. Esse título, 
associado ao conteúdo do texto, tem como finalidade 
 

 proibir o consumo de cigarro em ambientes públicos. 
 informar os sintomas do tabagismo. 
 convencer os fumantes a abandonar o vício. 
 questionar a qualidade de vida do fumante. 
 agradecer às pessoas que não fumam. 

 
QUESTÃO 5.  

El candombe es participación 

Bastaría nombrar al tambor en nuestro país, y ya 
estaría implícita la referencia al candombe, patrimonio cultural 
uruguayo y, desde setiembre del 2009, Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad, reconocido por las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura — Unesco. Proceso que se 
remonta a la época colonial, cuando era tenido como un mero 
baile de negros esclavos, ruidosos y obsceno, definición que 
toman incluso algunos diccionarios antiguos y no tanto, 
viéndolo como divertimento de pésima categoría por su 
procedencia racial. Esto fue cambiando merced al combate sin 
tregua a los prejuicios, siempre en crecimiento su aceptación 
por el conjunto de la sociedad, hasta llegar a nuestros días, 
cuando el Gobierno progresista en el 2006 promovió la ley 
18059, consagrando los 3 de diciembre como Día del 
Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial, que en 
su artículo 5to y final dice: "Declárese patrimonio cultural de la 
República Oriental del Uruguay al candombe, caracterizado por 
el toque de los tambores denominados chico, repique y piano, 
su danza y canto, creado por los afrouruguayos a partir del 
legado ancestral africano, sus orígenes rituales y su contexto 
social como comunidad.‖ 

ANDRADE, S. Disponível em: http://alainet.org. Acesso em: 22 fev. 2012 (adaptado). 

 
O status atual do candombe, resultante de um conjunto de 

mudanças ocorridas no país, contrasta com um passado 
marcado por preconceitos. Segundo o texto, esse status se deve 
à 
 

 definição dada por dicionários atuais. 
 receptividade crescente pela sociedade. 
 crítica às festas barulhentas. 
 conservação da herança africana. 
 visão da dança como obscena. 
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Inglês 

 

QUESTÃO 1.  

Six things I learned from riding in a Google self-driving car 
 
1 - Human beings are terrible drivers.  

We drink. We doze. We text. In the US, 30.000  

people die from automobile accidents every year. Traffic 
crashes are the primary cause of death worldwide for people 

aged 15-24, and during a crash, 40%  of drivers never even hit 

the brakes. We‘re flawed organisms, barreling around at high 
speeds in vessels covered in glass, metal, distraction, and 
death. This is one of Google‘s ―moonshots‖ – to remove human 
error from a job which, for the past hundred years, has been 
entirely human.  
 
2 - Google self-driving cars are timid.  

The car we rode in did not strike me as dangerous. It 
drove slowly and deliberately, and I got the impression that it‘s 
more likely to annoy other drivers than to harm them.  

In the early versions they tested on closed courses, the 
vehicles were programmed to be highly aggressive. Apparently 
during these tests, which involved obstacle courses full of traffic 
cones and inflatable crash-test objects, there were a lot of 
screeching brakes, roaring engines and terrified interns.  
 
3 - They’re cute.  

Google‘s new fleet was intentionally designed to look 
adorable. Our brains are hardwired to treat inanimate (or 
animate) objects with greater care, caution, and reverence when 
they resemble a living thing. By turning self-driving cars into an 
adorable Skynet Marshmallow Bumper Bots, Google hopes to 
spiritually disarm other drivers. I also suspect the cuteness is 
used to quell some of the road rage that might emerge from 
being stuck behind one of these things. They‘re intended as 

moderate-distance couriers, not open-road warriors, so their 

max speed is 25  miles per hour.  

 
4 - It’s not done and it’s not perfect.  

Some of the scenarios autonomous vehicles have the 
most trouble with are the same human beings have the most 

trouble with, such as traversing four-way stops or handling a 
yellow light.  

The cars use a mixture of 3D laser-mapping, GPS, and 
radar to analyze and interpret their surroundings, and the latest 

versions are fully electric with a range of about 100  miles.  

Despite the advantages over a human being in certain 
scenarios, however, these cars still aren‘t ready for the real 
world. They can‘t drive in the snow or heavy rain, and there‘s a 
variety of complex situations they do not process well, such as 
passing through a construction zone. Google is hoping that, 
eventually, the cars will be able to handle all of this as well (or 
better) than a human could.  
 
5 - I want this technology to succeed, like… yesterday.  

I‘m biased. Earlier this year my mom had a stroke. It 
damaged the visual cortex of her brain, and her vision was 
impaired to the point that she‘ll probably never drive again. This 
reduced her from a fully-functional, independent human being 
with a career and a buzzing social life into someone who is 
homebound, disabled, and powerless.  

When discussing self-driving cars, people tend to ask 

many superficial questions. They ignore that 45%  of disabled 

people in the US still work. They ignore that 95%  of a car‘s 

lifetime is spent parked. They ignore how this technology could 
transform the lives of the elderly, or eradicate the need for 
parking lots or garages or gas stations. They dismiss the entire 
concept because they don‘t think a computer could ever be as 
good at merging on the freeway as they are. They ignore the 
great, big, beautiful picture: that this technology could make our 

lives so much better.  
 
It wasn’t an exhilarating ride, and that’s a good thing.  

Riding in a self-driving car is not the cybernetic thrill 
ride one might expect. The car drives like a person, and after a 
few minutes you forget that you‘re being driven autonomously. 
You forget that a robot is differentiating cars from pedestrians 
from mopeds from raccoons. You forget that millions of photons 
are being fired from a laser and interpreting, processing, and 
reacting to the hand signals of a cyclist. You forget that instead 
of an organic brain, which has had millions of years to evolve 
the cognitive ability to fumble its way through a four-way stop, 
you‘re being piloted by an artificial one, which was birthed in 
less than a decade.  

The unfortunate part of something this transformative is 
the inevitable, ardent stupidity which is going to erupt from the 
general public. Even if in a few years self-driving cars are 
proven to be ten times safer than human-operated cars, all it‘s 
going to take is one tragic accident and the public is going to 
lose their minds. There will be outrage. There will be politicizing. 
There will be hashtags.  

I say look at the bigger picture. All the self-driving cars 
currently on the road learn from one another, and possess 40 
years of driving experience. And this technology is still in its 
infancy.  

(Adapted from: <http://theoatmeal.com/blog/google_self_driving_car>. 21/08/2016.) 

  
Com base na leitura do texto acima, pode-se inferir que 
 

 a mãe do autor sofreu um acidente enquanto dirigia. 
 veículos autônomos causaram acidentes de trânsito mais 

trágicos do que carros dirigidos por homens. 
 acidentes de trânsito são a principal causa de morte de 

jovens em todo o mundo. 
 o novo carro autônomo do Google ainda é muito agressivo 

para ser usado em estradas abertas. 
 mais do que as pessoas que ainda estão no trabalho foram 

prejudicadas/ afetadas por acidentes de carro e são 
incapazes de dirigir. 
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QUESTÃO 2.  
 
CUL8R 

 
 
If you‘re one of the 70% of cell-phone users who use 

text messaging, you know that CUL8R means ―See you later.‖  
―Texting‖ is now the new way to talk (or ―tlk‖), especially 

for young people. But why is that? 
IT‘S A LOVE THING – There‘s no doubt about it, text 

messages are for personal communication. Only 10%  of 

messages are work related, and the peak hours for texting are 

between 10 : 30  and 11: 00  at night! 

Most users (64%) say texting is a good way to send 
romantic messages – it‘s easier to say ―I love you‖ in a text 
message than in a phone call. Maybe that explains why more 
people now use texting to send Valentine‘s Day messages. 

UPSIDES AND DOWNSIDES – Generally, texting is 
cheaper than making phone calls. It‘s also more direct, since 
you can send or get information without having to ask and 
answer polite ―How are you?‖ questions. And it‘s more discreet, 
too. No one can hear your ―conversations,‖ and you can receive 
text messages almost anywhere – at work, in meetings, or in 
class. You can also use texting in noisy places like nightclubs, 
where using a cell phone is difficult. 

A NEW LANGUAGE? – Because it‘s quicker to ―write‖ 
without apostrophes and vowels, texting has its own language. 
And it‘s fun to use the symbols. There‘s a best-selling dictionary 
(or ―dxnre‖) for texting called Wan2tlk? 

Some people say that a texting encourages bad 
punctuation and spelling. On the other hand, more teens are 
writing than ever before. Now, that has to be a good thing. 

(McCARTHY, M., McCARTEN, J. & SANDIFORD, H. Touchstone. Cambridge 
University Press. USA, 2005. Adaptado)  

 
De acordo com o texto, o que significa o termo ―TEXTING‖? 
 

 É uma maneira de falar que os adolescentes costumam 
não ser compreendidos pelos pais. 

 É um livro ou outro pedaço de escrita, especialmente um 
relacionado à ciência ou ao aprendizado. 

 É uma maneira específica de escrever usada por pessoas 
que gostam de navegar na Internet. 

 É uma maneira especial de se comunicar escrevendo 
normalmente usando o telefone celular sem a necessidade 
de falar. 

 É uma maneira especial de se comunicar, um pouco mais 
cara que a usual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 3.  

The global mortality rate for children younger than 5 
has dropped by nearly half since 1990, the United Nations said 
Tuesday in an annual report on progress aimed at ensuring 
child survival, but the decline still falls short of meeting the 
organization‘s goal of a two-thirds reduction by next year. 
Without accelerated improvements in reducing health risks to 
young children, the report said, that goal will not be reached 
until 2026, 11 years behind schedule.  

Nearly all of the countries with the highest mortality 
rates are in Africa, the report said, and two countries that are 
among the world‘s most populous - India and Nigeria - account 
for nearly a third of all deaths among children younger than 5.  

A collaboration of Unicef, other United Nations 
agencies and the World Bank, the report provides a barometer 
of health care and nutrition in every country. A child mortality 
rate can be a potent indicator of other elements in a country‘s 
basic quality of life.  

The report showed that the mortality rate for children 
younger than 5, the most vulnerable period, fell to 46 deaths per 
1,000 live births last year, from 90 per 1,000 births in 1990. It 
also showed that the gap in mortality rates between the richest 
and poorest households had fallen in all regions over most of 
the past two decades, except for sub-Saharan Africa.  

The report attributed much of the progress to broad 
interventions over the years against leading infectious diseases 
in some of the most impoverished regions, including 
immunizations and the use of insecticide-treated mosquito nets, 
as well improvements in health care to expectant mothers and 
in battling the effects of diarrhea and other dehydrating 
maladies that pose acute risks to the young.  

―There has been dramatic and accelerating progress in 
reducing mortality among children, and the data prove that 
success is possible even for poorly resourced countries,‖ Dr. 
Mickey Chopra, the head of global health programs for Unicef, 
said in a statement about the report‘s conclusions.  

Geeta Rao Gupta, Unicef's deputy executive director, 
said, ―The data clearly demonstrate that an infant‘s chances of 
survival increase dramatically when their mother has sustained 
access to quality health care during pregnancy and delivery.‖  

Despite the advances, from 1990 and 2013, 223 million 
children worldwide died before their fifth birthday, a number that 
the report called ―staggering.‖ In 2013, the report said, 6.3 
million children younger than 5 died, 200,000 fewer than the 
year before. Nonetheless, that is still the equivalent of about 
17,000 child deaths a day, largely attributable to preventable 
causes that include insufficient nutrition; complications during 
pregnancy, labor and delivery; pneumonia; diarrhea; and 
malaria.  

While sub-Saharan Africa has reduced the under-5 
mortality rate by 48 percent since 1990, the report said, the 
region still has the world‘s highest rate: 92 deaths per 1,000 live 
births, nearly 15 times the average in the most affluent 
countries. Put another way, the report said, children born in 
Angola, which has the world‘s highest rate - 167 deaths per 
1,000 live births - are 84 times as likely to die before they turn 5 
as children born in Luxembourg, with the lowest rate - two per 
1,000.  

The report noted that ―a child‘s risk of dying increases if 
she or he is born in a remote rural area, into a poor household 
or to a mother with no education.‖  

From: www.nytimes.com Sept. 16, 2014.  

 
De acordo com o texto, a taxa de mortalidade infantil está entre 
os fatores responsáveis pela mensuração do(a) 
 

 nível de educação. 
 crescimento econômico. 
 políticas democráticas. 
 qualidade de vida. 
 PIB.   

 



 

 

 

 

 
 

5 

QUESTÃO 4.  

 
Welcome to Madrid: City of Protests 

 
Madrid (CNN) — “The people, united, will never be 

divided!” yells the crowd, angrily waving banners and placards. 
“To fight is the only way!” Dog-walkers, mothers with strollers, 

an pensioners carrying shopping bags join the crowd. These 
people on the sidewalk are no curious neighbors. Indeed, many 
of them are complete strangers to the family living on the fifth 
floor, but they are all here to protect Rocio from eviction – being 
forced to leave her property by legal process  

Rocio and her son, now 17 and in high school, moved 
from Ecuador in 2003, when times were good and jobs plentiful 
in Spain. But then the global financial crisis hit, bringing Spain‘s 
economy‘ down, Rocio lost her two jobs – in a shop, and as a 
cleaner. For a while, Rocio got by on benefits but then those 
stopped too. She is an example of the crisis many Spaniards 
face as the country deals with the highest unemployment rate 
since the Civil War in the 1930s, and a recession entering its 
second year. ―I can‘t stand the thought of living on the streets 
with my san, but I have no idea where else to go‖, she says.  

Rocio‘s story is echoed by others all over Spain. It is 
this fear that took many Spanish citizen to action. Many of those 
people who are outside the door of Rocio‘s apartment block are 
supporter of ―Stop Desahucios‖ (Stop Evictions), part of the 
Platform of People Affected by Mortgages (PAI – Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca), a group that campaigns to prevent 
banks and authorities from eviction because of the country‘s 
economic crisis. They accuse the banks and authorities o ‗real 
estate terrorism‖.  

There are also the mass marches of the 15-M 
movement – also known as the ―Indignados‖. Activist Dante 
Scherma, 24, says citizens were not used to speaking out on 
political issues. ―The 15-M movement made people talk about 
social issues, and about politics in normal conversations - in 
cafés, restaurants, bars – where before they only talked about 
football or fashion.‖  

Back in Vicalvaro, the moment of truth has arrived, but 
the crowd – now shouting at the police, insisting they have to 
stop forcing families to leave their properties – appears to have 
had an impact. Lawyers from the PAH explain that Rocio will be 
able to stay – for a while, at least. For those working to stop 
Spain‘s eviction epidemic, today has seen a small and 
temporary victory. For those demonstrating about cuts, 
corruption and lack of cash, the protests will go on.  

Adaptado de: http://edition.cnn.com/2013/02/20/world/europe/madrid-city-of-
protests/index.html   

 
Segundo o texto, o movimento 15-M fez 
 

 a vida dos espanhóis perder sua importância. 
 os cidadãos da Espanha ficarem mais interessados em 

questões sociais. 
 os espanhóis falarem mais sobre futebol e moda. 
 as pessoas irem a cafés, restaurantes e bares. 
 os espanhóis aceitarem despejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 5.  

 
Empirically Based Leadership 

 
A significant area of interest within the US Army 

empirical literature on leadership is emotional Intelligence (EI), 
which in recent years has been the focus of considerable 
attention in relationship to leadership efficacy. Emotional 
intelligence Involves an awareness of one‘s own emotions as 
well as the ability to control them, social awareness of others 
and their emotions, and the capacity to understand and manage 
relationship and social networks.  

In understanding others‘ emotions, an important 
contributing factor to the success of the more effective military 
officers is their ability to empathize with their subordinates. In 
discussing empathy, EM (Field Manual) 6-22 defines it as ―the 
ability to see something from another person‘s point of view, to 
identify with and enter into another person‘s feelings and 
emotions‖. Empathy is not typically a quality that most soldiers 
would readily identify as an essential characteristic to effective 
leadership or necessary to producing positive organizational 
outcomes, but it is an important quality for competent 
leadership, especially as it relates to EI.  

Adaptado de McDONALD. Sean P. Military Review, Jan-Feb, 2013.   
 

De acordo com o texto, podemos afirmar que 
 

 a empatia faz parte da inteligência emocional. 
 a inteligência emocional não inclui empatia. 
 a inteligência emocional é a capacidade de evitar a 

empatia. 
 o exército dos EUA quer que os soldados escondam 

sentimentos. 
 o Exército dos EUA quer que os líderes do Exército 

controlem os sentimentos dos seus subordinados. 
 

Português 

 
QUESTÃO 6.  

Contudo, a divergência está no fato de existirem 
pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e 
com um poder aquisitivo maior que consideram um 
determinado modo de falar como o ―correto‖, não levando em 
consideração essas variações que ocorrem na língua. Porém, o 
senso linguístico diz que não há variação superior à outra, e 
isso acontece pelo ―fato de no Brasil o português ser a língua 
da imensa maioria da população não implica automaticamente 
que esse português seja um bloco compacto coeso e 
homogêneo‖.  

(BAGNO, 1999, p. 18) 

 
Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, podemos inferir, 
exceto: 
 

 A língua deve ser preservada e utilizada como um 
instrumento de opressão. Quem estudou mais define os 
padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o 
que deve ser evitado na língua. 

 As variações linguísticas são próprias da língua e estão 
alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. 

 A variedade linguística é um importante elemento de 
inclusão, além de instrumento de afirmação da identidade 
de alguns grupos sociais. 

 O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito 
ao ensino das regras. 

 Segundo Bagno, não podemos afirmar que exista um tipo 
de variante que possa ser considerada superior à outra, já 
que todas possuem funções dentro de um determinado 
grupo social. 
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QUESTÃO 7.  

Iscute o que tô dizendo,  
Seu dotô e seu coroné:  
De fome tão padecendo 
 Meus fios e minha muié.  
Sem briga, questão nem guerra, 
Meça desta grande terra  
Umas tarefa pra eu!  
Tenha pena do agregado  
Não me dêxe deserdado  
Daquilo que Deus me deu. 

ASSARÉ, Patativa do. A terra é naturá. Cante lá que eu canto cá. 

 
Entre os versos do poema de Patativa do Assaré, podemos 
identificar a classificação do sujeito composto, principalmente em: 
 

 ―de fome tão padecendo‖.  
 ―sem briga, questão nem guerra‖.  
 ―tenha pena do agregado‖.  
 ―seu dotô e seu coroné‖.  
 ―daquilo que Deus me deu‖. 

 
QUESTÃO 8.  

 

  
Disponível em: http://www.mt.gov.br. Acesso em: 28 jun. 2011 (adaptado). 

 

O texto publicitário tem como objetivo principal o convencimento 
do seu público-leitor e, para alcançar esse objetivo, utiliza 
diferentes tipos de linguagem. Na peça publicitária, que foi 
divulgada na ocasião da aprovação da Lei Seca, os elementos 
verbais e não verbais foram usados a fim de levar a população a   
 

 reduzir gradativamente a ingestão de álcool antes de 
dirigir.  

 associar o consumo de bebidas à ideia de morte na 
juventude.  

 prevenir-se quanto aos efeitos do álcool no organismo 
humano.  

 incompatibilizar as bebidas alcoólicas com a direção de 
automóveis.  

 reconhecer que tipo de bebida alcoólica deve ser evitada 
no trânsito. 

 
QUESTÃO 9.  

A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a 
estética do racismo 

Resumo: Este artigo tem por finalidade discutir a representação 
da população negra, especialmente da mulher negra, em 
imagens de produtos de beleza presentes em comércios do 
nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos 
negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista 
apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a 
exclusão e normaliza a interiorização sofrida pelos(as) negros(as) 
na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a 
desvalorização estética do negro, especialmente da mulher 
negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem 
alcançados por meio do uso dos produtos apresentados. O 
discurso midiático-publicitário dos produtos de beleza rememora 

e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no 
cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho 
antirracismo, feito nos diversos espaços sociais, considere o uso 
de estratégias para uma ―descolonização estética‖ que empodere 
os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e 
protagonismo na construção de uma ética da diversidade. 
Palavras-chave: Estética, racismo, mídia, educação, diversidade. 
SANT‘ANA, J. A imagem da negra e do negro em produtos de 
beleza e a estética do racismo. Dossiê: trabalho e educação 
básica. 

Margens Interdisciplinar. Versão digital. Abaetetuba, n.16, jun. 2017 (adaptado). 

 
O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca 
característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Na 
estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela 
 

 impessoalidade, na organização da objetividade das 
informações, como em ―Este artigo tem por finalidade 

 seleção lexical, no desenvolvimento sequencial do texto, 
como em ―imaginário racista‖ e ―estética do negro‖. 

 metaforização, relativa à construção dos sentidos 
figurados, como nas expressões ―descolonização estética‖ 
e ―discurso midiático-publicitário‖. 

 nominalização, produzida por meio de processos 
derivacionais na formação de palavras, como 
―interiorização‖ e ―desvalorização‖. 

 adjetivação, organizada para criar uma terminologia 
antirracista, como em ―ética da diversidade‖ e 
―descolonização estética‖. 

 
QUESTÃO 10.  

Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados 
adequadamente 

Todos os meses são recolhidas das rodovias 
brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 
22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil 
toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis 
e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado 
nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na 
rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o 
escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar 
incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além 
dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material 
descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou 
seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter 
melhor destino. Isso também vale para os plásticos inservíveis, 
que poderiam se transformar em sacos de lixo, baldes, cabides 
e até acessórios para os carros. 

Disponível em: www.girodasestradas.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012. 

 
Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de 
composição de texto, determinados pelo contexto em que são 
produzidos, pelo público a que eles se destinam, por sua 
finalidade. Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que 
sua função é 
 

 apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país. 
 alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do 

mercado de recicláveis. 
 divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das 

rodovias brasileiras. 
 revelar os altos índices de acidentes nas rodovias 

brasileiras poluídas nos últimos anos. 
 conscientizar sobre a necessidade de preservação 

ambiental e de segurança nas rodovias. 
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Literatura  

 
QUESTÃO 11.  

.―Em 1933,a pintora Tarsila do Amaral, um dos expoentes do 
modernismo nacional, concluiu sua tela ―Operários‖, na qual 
retrata a enorme diversidade étnica dos brasileiros que 
chegavam aos magotes para trabalhar nas fábricas de São 
Paulo. Hoje, mais de oito décadas depois, a tela de Tarsila 
poderia trazer alguns brasileiros humildes usando um chapéu de 
formatura, para simbolizar que até filhos de operários, em certos 
casos, podem concluir um curso universitário. 

 
O avanço das cotas – A tela de Tarsila do Amaral (à esquerda) e a intervenção de 

Veja, com os chapéus de formatura: a universidade, pelo menos, abriu as 
portas.‖ ( Veja, 16/ 08/ 2017) 

 

Sobre a ação da revista sobre a tela de Tarsila 
 

 Ao intervir sobre a obra, Veja subverte, de forma negativa, 
o discurso da autora e sua maneira de ler o mundo. 

 A revista constrói sobre a obra uma evolução do discurso 
da autora: operários podem realizar ascensão social e 
econômica por meio da educação 

 Veja se apropria da criação artística de Tarsila, construindo 
um plágio da tela ―Operários‖. 

 A revista comete um equívoco, uma vez que não é 
admissível a ocorrência de intertextualidade na pintura.  

 a revista revela seu humor negro para retratar a falta de 
emprego. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 12.  

 
 

Observando os grafismos, e analisando os conceitos de arte. 
 

 Não havia animais nesse período específico.  
 Essas manifestações culturais não podem ser 

consideradas arte 
 Nada sabemos sobre essas populações humanas.  
 Inexistiam técnicas para produção de pigmentos. 
 Há grande relevância histórica e artística. 

 
QUESTÃO 13.  

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

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

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

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

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

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

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

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

https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/257718_pre.jpg?1527517191
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/288858_pre.jpg?1529430381
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/257718_pre.jpg?1527517191
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/288858_pre.jpg?1529430381
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/257718_pre.jpg?1527517191
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/288858_pre.jpg?1529430381
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/257718_pre.jpg?1527517191
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/288858_pre.jpg?1529430381
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/257718_pre.jpg?1527517191
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/288858_pre.jpg?1529430381
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/257718_pre.jpg?1527517191
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/288858_pre.jpg?1529430381
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/257718_pre.jpg?1527517191
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/288858_pre.jpg?1529430381
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/257718_pre.jpg?1527517191
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/288858_pre.jpg?1529430381
https://exerciciosweb.com.br/matematica/logica-e-conjuntos-exercicios-respondidos/
https://exerciciosweb.com.br/portugues/os-tipos-e-os-generos-textuais-exercicios/
https://exerciciosweb.com.br/portugues/os-tipos-e-os-generos-textuais-exercicios/
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/257718_pre.jpg?1527517191
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/288858_pre.jpg?1529430381
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/257718_pre.jpg?1527517191
https://cdn1.estuda.com/sis_questoes/posts/288858_pre.jpg?1529430381
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QUESTÃO 14.  

 
IV 
 
Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi: 
Sou filho das selvas, 
Nas selvas cresci; 
Guerreiros, descendo 
Da tribo tupi. 
Da tribo pujante, 
Que agora anda errante 
Por fado inconstante, 
Guerreiros, nasci; 
Sou bravo, sou forte, 
Sou filho do Norte; 
Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi.‖ 
 
Leia o trecho  do poeta romântico Gonçalves Dias e assinale a 
opção que melhor representa os conceitos sobre os gêneros 
literários. 
 

 Possui características do gênero lírico e do épico. 
 Possui características do gênero épico e dramático. 
 Possui características do gênero lírico e do dramático 
 Possui características apenas do épico. 
 possui características do gênero narrativo 

 
QUESTÃO 15.  

Considerando que os jogos são instrumentos de 
desenvolvimento e aprendizagem e apresentado como um tipo 
de arte, assinale a assertiva que apresenta um jogo com 
classificação e características adequadas quanto às suas 
funções. 
 

 Queimada – jogo de disputa individual, com regras 
definidas 

 Futebol – jogo cooperativo de resultado individual.  
 Xadrez – jogo de mesa, dependente de habilidades físicas 

e de raciocínio.  
 Duro-ou-mole – jogo simbólico, de representação de 

papéis sociais.  
 Vôlei – esporte coletivo, que trabalha com a noção de 

disputa e de colaboração em equipe. 
 

Matemática e suas Tecnologias 
 
QUESTÃO 16.  

Uma cidade é dividida em dois Setores: o Setor Sul, com 
área de 10 km

2
, e o Setor Norte, com área de 30 km

2
. 

Após um final de semana, foram divulgados os seguintes 
totais pluviométricos: 

 
 
O total pluviométrico desse final de semana na cidade inteira foi 
de 
 

 15 mm. 
 17 mm. 
 22 mm. 
 25 mm. 
 28 mm. 

 
 
 
 

QUESTÃO 17.  

A lei que estabelece o tempo máximo de 15 minutos de espera 
em fila de banco, em dias normais, foi aprovada em Porto Alegre 
– RS. Um levantamento feito em uma agência bancária mostrou 
que, com 5 caixas abertos durante todo o expediente, os tempos 
de espera variavam, conforme o horário, de acordo com a tabela 
abaixo. 

 

 
 
Depois de analisar esses dados, o gerente da agência bancária 
onde foi realizado o levantamento teve de ajustar a quantidade 
de caixas abertos em cada horário, de modo a garantir a 
aplicação da referida lei. 

Disponível em: https://economia.terra.com.br. Acesso em: 3 nov. 2018 (adaptado). 

 
Para atender ao disposto na legislação, as quantidades de caixas 
abertos nesse banco nos horários H1, H2 e H3 devem ser, 
respectivamente, iguais a 
 

 4, 6 e 7. 
 4, 7 e 5. 
 4, 7 e 6. 
 4, 8 e 5. 
 4, 8 e 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://economia.terra.com.br/
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QUESTÃO 18.  

A figura abaixo representa uma lajota no formato de um 
hexágono regular. Os postos A, B, C, D, E e F representam os 

vértices desse polígono. 
 

 
 

Para fazer um revestimento, uma pessoa irá cortar essa lajota, 
em linha reta, do vértice E ao vértice C, como mostra a figura 
abaixo. 
 

 
 

Baseado nessas informações, podemos concluir que a medida 

do ângulo   ̂  é 
 

 10º 
 30º 
 40º 
 50º 
 60º 

 
QUESTÃO 19.  

Quantas diagonais possui o polígono cuja soma de todos os 
seus ângulos internos vale 1080º? 
 

 10 
 15 
 20 
 25 
 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20.  

Observe a figura a seguir. 

 
 
Com base em seus conhecimentos em Geometria Plana, 

podemos afirmar que 
 

 A e C são pontos colineares. 

   ̂  e   ̂  são ângulos opostos pelo vértice. 

   ̅̅ ̅̅  e   ̅̅ ̅̅  não são segmentos consecutivos.  
 Pelos pontos G e B passam infinitas retas. 
 t e s são retas concorrentes. 

 
 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 
 

História 

 

QUESTÃO 21.  

O que implica o sistema da pólos é uma extraordinária 
preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do 
poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a 
argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, 
assim como do jogo político. 

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 
(adaptado). 

 
Na configuração política da democracia grega, em especial a 
ateniense, a ágora tinha por função 
 

 agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em 
prol da cidade. 

 permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado 
expostas por seus magistrados. 

 constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para 
deliberar sobre as questões da comunidade. 

 congregar a comunidade para eleger representantes com 
direito a pronunciar-se em assembleias. 

 reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas 
os rumos a serem tomados em caso de guerra. 
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QUESTÃO 22.  

O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de 
todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os 
próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra 
há milênios: as pirâmides de Gizeh, as tumbas do Vale dos 
Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. 
 
O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, 
interpretado de forma muito diferente, pois 
 

 representava para as populações do alto Egito a 
possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos 
canteiros faraônicos. 

 significava um peso para a população egípcia, que 
condenava o luxo faraônico e a religião baseada em 
crenças e superstições. 

 significava a solução para os problemas econômicos, uma 
vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, 
construindo templos. 

 representava a possibilidade de o faraó ordenar a 
sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem em 
obras públicas, que engrandeceram o próprio Egito. 

 significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós 
tinham para escravizar grandes contingentes populacionais 
que trabalhavam nesses monumentos. 

 
QUESTÃO 23.  

Durante a realeza, e nos primeiros anos republicanos, as leis 
eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A 
ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios 
manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., 
porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de dez 
pessoas — os decênviros — para escrever as leis. Dois deles 
viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Sólon. 

COULANGES, F. A cidade antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 
A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita 
no texto, esteve relacionada à 
 

 adoção do sufrágio universal masculino. 
 extensão da cidadania aos homens livres. 
 afirmação de instituições democráticas. 
 implantação de direitos sociais. 
 tripartição dos poderes políticos. 

 
QUESTÃO 24.  

Quem construiu a Tebas de sete portas? 
Nos livros estão nomes de reis. 
Arrastaram eles os blocos de pedra? 
 
E a Babilônia várias vezes destruída. Quem a reconstruiu 
tantas vezes? 
Em que casas da Lima dourada moravam os construtores? 
Para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha da 
China ficou pronta? 
A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. 
Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os césares? 

BRECHT, B. Perguntas de um trabalhador que lê. Disponível 
em: http://recantodasletras.uol.com.br.Acesso em: 28 abr. 2010. 

 
Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de 
História, o autor censura a memória construída sobre 
determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica 
refere-se ao fato de que 
 

 as civilizações citadas no texto, embora muito importantes, 
permanecem sem terem sido alvos de pesquisas 
históricas. 

 a História deveria se preocupar em memorizar os nomes 
de reis ou dos governantes das civilizações que se 
desenvolveram ao longo do tempo. 

 os trabalhadores consideram que a História é uma ciência 
de difícil compreensão, pois trata de sociedades antigas e 
distantes no tempo. 

 os grandes monumentos históricos foram construídos por 
trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos 
governantes das sociedades que os construíram. 

 os agentes históricos de uma determinada sociedade 
deveriam ser aqueles que realizaram feitos heroicos ou 
grandiosos e, por isso, ficaram na memória 

 
QUESTÃO 25.  

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

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

 

Geografia 
 
QUESTÃO 26.  

As projeções cartográficas permitem a elaboração de 
representações, em um plano, das mais diversas informações 
da superfície terrestre. Sabe-se que é um trabalho complexo, 

pois a Terra tem um diâmetro equatorial de 12.756 km,  

montanhas com mais de 8.000 m  de altura e fossas abissais 

com mais de 11.000 km  de profundidade. Representar todas 

essas variações em um mapa ou carta é uma atividade que 
exige o uso de técnicas adequadas para os objetivos 
desejados. Com relação às projeções cartográficas, é possível 
afirmar que: 
 

 Ao confeccionar um mapa o cartógrafo deve adotar a 
projeção cartográfica adequada para seus objetivos, pois 
nenhum mapa deve apresentar distorções, já que todos os 
mapas são exatos.    

 As projeções equidistantes mantêm as formas da Terra, 
mas distorcem as distâncias entre os pontos, 
especialmente em áreas próximas aos polos.    

 As projeções podem ser classificadas, quanto ao método 
utilizado, na elaboração dos mapas como sendo cilíndricas, 
cônicas e azimutais (ou planas).    

 A projeção cilíndrica equivalente de Peters é uma das mais 
famosas do mundo, pois essa projeção mostra o 
etnocentrismo europeu, deixando a Europa destacada no 
centro do mapa.    

 Durante a Guerra Fria as projeções mais utilizadas foram 
as cônicas, pois estas representam de forma adequada 
todo o globo terrestre.    
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QUESTÃO 27.  

Apesar de o globo terrestre ser a melhor representação do 
Planeta, em função de seu formato tridimensional, sua 
utilização nem sempre é possível. Os mapas são outra forma 
de representação, plana, de toda ou parte da superfície da 
Terra. Sempre haverá distorções na representação plana do 
geoide, que é a forma da Terra. A cartografia é a ciência que, 
entre outros temas, desenvolveu técnicas para minimizar as 
distorções na representação da Terra. Nesse sentido, 
depreende-se que  
 

 as distorções nas projeções cônicas se acentuam quanto 
maior a latitude, tendo sua menor deformidade próxima à 
linha do Equador.    

 as projeções planas têm somente um dos hemisférios 
cartografados, sendo ideal para mapear as zonas 
temperadas por apresentarem menor distorção e, por essa 
razão, sua utilização é restrita no Brasil.    

 as projeções cilíndricas são também denominadas de 
tangenciais, azimutais ou polares. Essas projeções 
possuem aplicabilidade restrita a especialistas e técnicos 
aeroviários e navais, sendo comuns as derivações desse 
tipo de projeção nas telas de radares e demais 
instrumentos de localização.    

 as projeções conformes possuem o centro do mapa em 
qualquer parte do Planeta; permitem determinar rotas e 
rumos com maior precisão.    

 a projeção a ser escolhida depende do que se pretende 
projetar, como a forma dos objetos cartografados ou a 
distância entre as localidades a serem percorridas, ou 
ainda, a área específica dos pontos a serem 
representados.    

 

QUESTÃO 28.  

Leia o poema a seguir. 
 

A PEDRA 

O vento vinha e ficava brincando com a pedra. 
Depois o vento ia embora. 

Vinha a chuva e ficava brincando com a pedra. 
Era como um dilúvio. 

Depois a chuva ia embora. 
Vinha o sol. Uma rosa vermelha. 

Cobria a pedra com o seu manto dourado. 
Cobria a pedra de carinho e dor. 

Em seu âmago, como se um abismo estrelado, 
a pedra perdia-se em quietude e delírio. 

Passavam-se os dias e os anos. 
A pedra vinha perdendo todo o seu brilho. 

A pedra vinha ficando verde. 
O seu ardente sonho de voar era ruína. 

Depois a pedra não sonhava mais. 
A pedra ficava sozinha. 

GARCIA, José Godoy. Poesias. Brasília: Thessaurus, 1999. p. 49. 

 
No texto, o autor faz uma descrição poética de um processo 
natural, diretamente relacionado à alteração das rochas na 
superfície terrestre. Interpretando-se os versos em sua 
sequência, evidencia-se a referência  
 

 à erosão de origem eólica; à erosão de origem pluvial; ao 
intemperismo físico; e ao intemperismo químico-biológico.    

 ao intemperismo químico de origem pluvial; ao 
intemperismo físico; à erosão de origem eólica; e ao 
intemperismo químico-biológico.    

 ao intemperismo físico; ao intemperismo químico-biológico; 
ao intemperismo físico; e à erosão de origem pluvial.    

 ao intemperismo químico-biológico; à erosão de origem 
eólica; à erosão de origem pluvial; ao intemperismo físico.    

 à erosão de origem pluvial; ao intemperismo químico-
biológico; à erosão de origem eólica; e ao intemperismo 
físico.    

QUESTÃO 29.  

As variações de temperatura ao longo dos dias e noites nas 
diferentes estações do ano causam expansão e contração 
térmica nos materiais rochosos, levando à fragmentação dos 
grãos minerais. Além disso, os minerais, com diferentes 
coeficientes de dilatação térmica, comportam-se de forma 
diferenciada às variações de temperatura, o que provoca 
deslocamento relativo entre os cristais, rompendo a coesão 
inicial entre os grãos. 
Todos os processos que causam desagregação das rochas, 
com separação dos grãos minerais antes coesos e com sua 
fragmentação, transformando a rocha inalterada em material 
descontínuo e friável, constituem o processo de  
 

 intemperismo físico.    
 laterização.    
 lixiviação.    
 formação das voçorocas.    
 ravinamento.    

  
QUESTÃO 30.  

O relevo terrestre não é estático, mas dinâmico. As constantes 
transformações que ocorrem na crosta são provocadas por 
forças endógenas e exógenas que atuam sobre o modelado 
terrestre.  
Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo 
podemos afirmar que  
 

 as cadeias orogênicas resultam de movimentos tectônicos 
de curta duração geológica, que, exercendo pressão em 
sentido horizontal na crosta, originam grandes cordilheiras, 
como a dos Andes.    

 o intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo 
muito característico das regiões desérticas, em virtude da 
elevada amplitude térmica diária nessas áreas.     

 a Falha de San Andréas, provocada pelo rebaixamento da 
Placa de Nazca em relação à Placa do Pacífico, é um 
exemplo de força endógena que atua na construção e 
modelagem do relevo.     

 as planícies aluviais, detentoras de grande fertilidade, são 
exemplos de alteração no modelado do relevo provocada 
principalmente pelo processo de sedimentação pluvial.    

 a Dorsal Mesoatlântica resulta da expansão do assoalho 
oceânico devido ao movimento convergente entre as 
Placas Africana e Sul-Americana.     
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Filosofia 
 
QUESTÃO 31.  

Mais que saber identificar a natureza das contribuições 
substantivas dos primeiros filósofos é fundamental perceber a 
guinada de atitude que representam. A proliferação de óticas que 
deixam de ser endossadas acriticamente, por força da tradição 
ou da ‗imposição religiosa‘, é o que mais merece ser destacado 
entre as propriedades que definem a filosoficidade.‖  

(OLIVA, Alberto; GUERREIRO, Mario. Pré-socráticos: a invenção da filosofia. 
Campinas: Papirus, 2000. p. 24.)  

 
O texto acima faz referência ao início da filosofia como um 
pensamento crítico que nega o pensamento religioso 
promovendo     
 

 a aceitação acrítica das explicações tradicionais relativas 
aos acontecimentos naturais. 

 a discussão crítica das ideias e posições, que podem ser 
modificadas ou reformuladas. 

 a busca por uma verdade única e inquestionável, que 
pudesse substituir a verdade imposta pela religião. 

 a confiança na tradição e na ―imposição religiosa‖ como 
fundamentos para o conhecimento. 

 a desconfiança na capacidade da razão em virtude da 
―proliferação de óticas‖ conflitantes entre si. 

 
QUESTÃO 32.  

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

NIETZSCHE. F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural. 
1999 

 
De acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia 
com  
 

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

 o0 desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos 
seres e das coisas. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociologia 
 

QUESTÃO 33.  

A Revolução Industrial ocorrida ao longo do século XVIII está 
vinculada à história da Inglaterra no seu nascedouro. Entretanto, 
à medida que o capitalismo foi se consolidando, a ideia de 
Revolução Industrial começou a ser associada a um conceito 
universal e ganhou vários sinônimos, dentre os quais 
  

 republicanização, que orientava os novos processos de 
organização da política, a intervenção no mercado e a 
Revolução Francesa; 

 modernização, que indicava a manutenção da economia 
mercantilista, a centralização do Estado e o crescimento 
das camadas médias; 

 industrialização, que significava a alteração nos processos 
de produção, a concretização da economia de mercado e a 
ascensão da burguesia; 

 maquinização, que mostrava a crescente expansão do 
artesanato, da agricultura e da fisiocracia como modelos de 
crescimento; 

 tecnificação, que definia o processo industrial como 
dependente das modificações na agricultura e também do 
agrarismo, sendo controlado politicamente pela nobreza 
urbana. 

 
QUESTÃO 34.  

De acordo com Émile Durkheim (1987), em sua obra intitulada As 
regras do método sociológico, os fatos sociais consistem em 
formas de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo, que têm 
poder de coerção que lhes impõe. Tais fatos não podem se 
confundir com fenômenos orgânicos e nem com fenômenos 
psíquicos, devem ser qualificados de sociais. 
 Na definição de Durkheim para fatos sociais, o autor busca  
 

 definir o status da sociologia através de similaridades com 
a psicologia.  

 alternativas para a natureza coercitiva dos fatos sociais.  
 definir o status da psicologia através de similaridades com 

a sociologia.  
 definir, estabelecer, singularizar o objeto da sociologia.  
 defender a visão integral do homem como ser bio-psico-

social e fundar a ciência em base interdisciplinar. 
 
QUESTÃO 35.  

De acordo com Florestan Fernandes: 
 

 A concepção fundamental de ciência, de Emile 
Durkheim (1858-1917), é realista, no sentido de defender o 
princípio segundo o qual nenhuma ciência é possível sem 
definição de um objeto próprio e independente.  

(FERNANDES, F. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. Rio de Janeiro: 
Cia Editora Nacional, 1967. p. 73). 

 
Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da 
Sociologia, segundo Emile Durkheim (1858-1917). 
 

 O conflito de classe, base da divisão social e 
transformação do modo de produção. 

 O fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade 
dos indivíduos. 

 A ação social que define as inter-relações compartilhadas 
de sentido entre os indivíduos. 

 A sociedade, produto da vontade e da ação de indivíduos 
que agem independentes uns dos outros. 

 A cultura, resultado das relações de produção e da divisão 
social do trabalho.  
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Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
 

Biologia 
 
QUESTÃO 36.  

As vitaminas são usualmente classificadas em dois grupos, com 
base em sua solubilidade, o que, para alguns determina sua 
estabilidade, ocorrência em alimentos, distribuição nos fluídos 
corpóreos e sua capacidade de armazenamento nos tecidos. 

(MAHAN, L. K. & ESCOTT-STUMP, S. "Alimentos, nutrição e dietoterapia". 9.ed. São 
Paulo: Roca, 1998. p. 78.) 

 

Dentre essas substâncias a 
 

 vitamina E é lipossolúvel, age como um antioxidante 
protege as hemácias da hemólise e atua na reprodução 
animal. 

 vitamina A é hidrossolúvel e auxilia na produção de 
protrombina, um composto necessário para a coagulação 
do sangue. 

 vitamina D é hidrossolúvel, auxilia no crescimento normal, 
melhora a visão noturna, auxilia o desenvolvimento ósseo. 

 vitamina B6 é lipossolúvel, auxilia na resposta imunológica, 
na cicatrização de feridas e reações alérgicas. 

 vitamina C é lipossolúvel, auxilia na resposta imunológica, 
na cicatrização de feridas e reações alérgicas. 

 
QUESTÃO 37.  

É comum observarmos que uma boa parte da gordura do leite 
fica aderida à parede interna dos saquinhos quando estes ficam 
estocados na geladeira por algum tempo. Todas as manhãs seu 
Antônio, o farmacêutico, agita bem o saquinho de leite, para 
desgrudar a gordura e reincorporá-la ao leite, antes de cortar o 
saquinho e verter seu conteúdo. Dona Olegária, mais pobre e 
com cinco crianças para alimentar, não tem o mesmo cuidado e 
perde boa parte da gordura do leite. O leite servido por dona 
Olegária, em relação ao leite servido por seu Antônio, deve 
apresentar maior quantidade de 
 

 triglicérides   
 vitamina D   
 vitamina C   
 vitamina A   
 colesterol 

 
QUESTÃO 38.  

Dentre os vários tipos de compostos orgânicos formados pelos 
seres vivos, os lipídeos são alguns dos mais importantes, 
desempenhando as mais variadas funções biológicas de acordo 
com a composição de cada grupo. Podem atuar como cofatores 
enzimáticos, agentes pigmentantes, hormônios, emulsificadores, 
componentes da membrana, entre outros.  
 
Entre os lipídeos,  
 

 os fosfolipídios são compostos de moléculas de ácidos 
graxos ligadas a moléculas de glicerol, possuindo duas 
extremidades apolares.  

 a principal função desempenhada pelos cerídeos é a de 
reserva energética e isolamento térmico.  

 os esteroides possuem uma molécula de ácido graxo 
ligado a uma molécula de álcool, composição que favorece 
sua ação impermeabilizante.  

 o colesterol é um tipo de esterol que, por ser insolúvel em 
água,  é carreado pelas proteínas HDL e LDL no sangue.  

 os carotenoides são formados por moléculas do álcool 
glicerol ligados a três moléculas de ácidos graxos, atuando 
principalmente na absorção de vitaminas no organismo. 

QUESTÃO 39.  

 
Analisando a teia alimentar pode-se inferir que 
  

 se houver redução drástica da população de cobras, as 
populações de ratos e de grilos aumentam. 

 o grilo e o rato são os consumidores primários e os 
decompositores são bactérias e fungos. 

 a cobra será a consumidora quaternária, ocupando o 
quarto nível trófico, assim como a raposa.  

 o fluxo de energia é unidirecional, ocorre aumento 
gradativo do nível energético disponível das plantas para 
as cobras.  

 as larvas e os grilos são herbívoros, o pássaro insetívoro e 
a cobra é carnívora. 

 
QUESTÃO 40.  

―As populações humanas estão aumentando a grande 
velocidade. O ambiente aquático representa uma das 
esperanças da humanidade como fonte de alimento. Os 
copépodos assim como os aviús são microcrustáceos que fazem 
parte do zooplâncton do baixo Tocantins, próximo a Cametá. São 
considerados animais abundantes, não no número de espécies, 
mas na biomassa total, se alimentam do fitoplâncton, portanto, 
têm acesso à massa de alimento vegetal. Por enquanto, as 
pessoas estão utilizando uma parte ínfima desse suprimento‖. 

 
Na teia alimentar descrita, 

 
 os copépodos e os aviús ocupam o primeiro nível trófico ao 

consumirem as algas que compõem o fitoplâncton.  
 o homem ocupa o nível trófico dos consumidores de 

segunda ordem quando se alimenta de aviús. 
 os copépodos e os aviús são os consumidores 

secundários, o fitoplâncton é consumidor primário e o 
homem consumidor terciário. 

 quando o homem se alimentar dos peixes que se nutrem 
de aviús, ocupará o terceiro nível trófico. 

 os peixes do Rio Tocantins que se alimentam de 
copépodos e aviús ocupam o segundo nível trófico. 

 

Física 

 
QUESTÃO 41.  

Três aviões, A, B e C fazem parte de um grupo de acrobacias 
aéreas e em determinado instante da apresentação se alinham a 
velocidade constante e de mesmo módulo, descrevendo rastros 
de fumaça contínuos e paralelos entre si no céu. Sobre o 
movimento dos aviões é possível afirmar:  
 

 para o avião B o avião C está em repouso e o avião A em 
movimento.  

 para o avião A o avião B está em repouso e o avião C em 
movimento.  

 os aviões estão em repouso entre si.  
 os aviões estão em movimento entre si.  
 para o avião C o avião B está em repouso e o avião A em 

movimento.  
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QUESTÃO 42.  

Um objeto se desloca em uma trajetória retilínea. O gráfico a 
seguir descreve as posições do objeto em função do tempo.  

 
Analise as seguintes afirmações a respeito desse movimento:  

 

I. Entre t = 0 e t = 4s o objeto executou um movimento retilíneo 
uniformemente acelerado.  

II. Entre t = 4s e t = 6s o objeto se deslocou 50 m.  
III. Entre t = 4s e t = 9s o objeto se deslocou com uma 

velocidade média de 2 m/s.  
 
Deve-se afirmar que apenas:  
 

 I é correta.  
 II é correta.  
 III é correta.  
 I e II são corretas.  
 II e III são corretas.  

 
QUESTÃO 43.  

Um estudante pretende observar inteiramente uma árvore de 
10,80 m de altura, usando um espelho plano de 80,0 cm. O 
estudante consegue seu objetivo quando o espelho está 
colocado a 5,0 m de distância da árvore. A distância mínima 
entre o espelho e o estudante é:  
 

 0,40 m  
 0,50 m  
 0,20 m  
 0,60 m  
 0,80 m  

 
QUESTÃO 44.  

Durante uma tempestade o fornecimento de energia elétrica é 
cessado e Ana brinca com a formação de imagens com dois 
espelhos planos e uma vela, constatando que ao variar o ângulo 
entre os espelhos, obtêm diferentes números de imagens.  

 
Utilizando a ilustração como referência, determine o ângulo que 
Ana deixou entre os espelhos e o que aconteceria o número de 
imagens geradas caso aumentasse o ângulo.  
 

 O ângulo é 90° e o número de imagens aumentaria.  
 O ângulo é 90° e o número de imagens diminuiria.  
 O ângulo é 72° e o número de imagens aumentaria.  
 O ângulo é 72° e o número de imagens diminuiria.  
 O ângulo é 30° e o número de imagens aumentaria  

QUESTÃO 45.  

Um raio de luz inicialmente se propaga no vidro e atinge uma 
superfície que o separa de outro material. De acordo com a 
imagem e a tabela abaixo, qual o material do meio 2? 

 
 Ar  
 Diamante  
 Vidro  
 Glicerina  
 Água  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

15 

Química 

 
QUESTÃO 46.  

Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro o intitulado Um 
novo sistema de filosofia química (do original A New System of 
Chemical Philosophy), no qual continha os cinco postulados que 
serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria 
fundamentada no método científico. Esses postulados são 
numerados a seguir: 
 
1.  A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 
2.  Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos 

em massa e em todas as outras propriedades. 
3.  Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de 

átomos; em particular, seus átomos têm diferentes massas. 
4.  Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas 

mantêm suas identidades. 
5.  Átomos de elementos combinam com átomos de outros 

elementos em proporções de números inteiros pequenos 
para formar compostos. 

 
Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros 
dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a 
natureza elétrica da matéria, a composição e organização do 
átomo e a quantização da energia no modelo atômico. 

OXTOBY, D.W.; GILLIS, H. P.; BUTLER, L. J. Principles of Modern Chemistry. 
Boston: Cengage Learning, 2012 (adaptado). 

 
Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos 
postulados de Dalton ainda é considerado correto?  
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
QUESTÃO 47.  

Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions 
metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de 
interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, 
observar a cor da luz emitida.  
A cor observada é proveniente da emissão de radiação 
eletromagnética ao ocorrer a 
 

 mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento 
metálico.  

 combustão dos cátions metálicos provocada pelas 
moléculas de oxigênio da atmosfera.  

 diminuição da energia cinética dos elétrons em uma 
mesma órbita na eletrosfera atômica.  

 transição eletrônica de um nível mais externo para outro 
mais interno na eletrosfera atômica.  

 promoção dos elétrons que se encontram no estado 
fundamental de energia para níveis mais energéticos. 

 
QUESTÃO 48.  

Considere as figuras pelas quais são representados diferentes 
sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Nas 
figuras, cada círculo representa um átomo, e círculos de 
tamanhos diferentes representam elementos químicos diferentes. 

 
 

 
 
A respeito dessas representações, pode-se afirmar que os 
sistemas  
 

 3, 4 e 5 representam misturas. 
 1, 2 e 5 representam substâncias puras. 
 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância 

molecular e uma mistura de gases nobres. 
 6 e 4 representam, respectivamente, uma substância 

molecular gasosa e uma substância simples. 
 1 e 5 representam substâncias simples puras. 
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QUESTÃO 49.  

Há mais de um tipo de bafômetro, mas todos são baseados em reações químicas envolvendo o álcool etílico presente a baforada e um 
reagente – por isso, o nome técnico desses aparelhos é etilômetro. Nos dois mais comuns são utilizados dicromato de potássio (que 
muda de cor na presença do álcool) e célula de combustível (que gera uma corrente elétrica). Este último é o mais usado entre os 

policiais no Brasil. Com a nova legislação, o motorista que for flagrado com nível alcoólico acima do permitido (0,1mg L  de sangue) terá 

que pagar uma multa de R$ 955,00,  além de ter o carro apreendido e perder a habilitação. Se estiver embriagado (níveis acima de 

0,3 mg L  de sangue), ainda corre o risco de ficar preso por 6  meses a 1 ano. 

<https://tinyurl.com/yctm9zrz> Acesso em: 10.11.2017. Adaptado.  

 
No etilômetro que muda de cor na presença do álcool, ocorre a seguinte reação química: 
 

2 2 7(aq) 2 4(aq) 3 2 (g) 2 4 3(aq) 3 (g) 2 ( ) 2 4(aq)

alaranjado verde

K Cr O 4 H SO 3 CH CH OH Cr (SO ) 3 CH CHO 7 H O 4 K SO     

 
 
É possível identificarmos, na reação, a presença de  
 

 uma substância simples nos reagentes e uma simples nos produtos.  
 somente substancias compostas.  
 quatro substâncias simples nos produtos.  
 átomos de sódio na substância verde.  
 ácido clorídrico nos reagentes.  

 
QUESTÃO 50.  

Em uma aula prática de química, um professor forneceu a seus alunos uma tabela contendo a densidade de algumas amostras e a curva 
de aquecimento de uma delas, denominada X. 
 

Amostras Densidade (g.mL
–1

) 

água  1,00 

etanol anidro  0,79 

etanol hidratado  0,81 

butanol 0,81 

isopropanol hidratado  0,79 

 
   

Ao medir 20 mL de X em uma proveta, os alunos obtiveram a massa de 16,2 g. Logo, concluíram que X é  

 
 água.  
 butanol. 
 etanol anidro.  
 etanol hidratado.  
 isopropanol hidratado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


