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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

Linguagem e suas Tecnologias 
 

Espanhol 

 
QUESTÃO 1.  

Siete crisantemos 

  
A las buenas costumbres nunca me he acostumbrado, 
del calor de la lumbre del hogar me aburrí. 
También en el infierno llueve sobre mojado, 
lo sé porque he pasado más de una noche allí. 

SABINA, J. Esta boca es mía. Madri: Ariola, 1994 (fragmento). 

  
Nessa estrofe da canção Siete crisantemos, do cantor espanhol 

Joaquín Sabina, a expressão ―llueve sobre mojado‖ faz referência 
ao(à) 
 

 Constância necessária para viver 
 esperança de uma vida melhor. 
 desprezo pelos bons costumes. 
 rotina entediante da vida. 
 rechaço a uma vida confortável. 

 
QUESTÃO 2.  

 
Caña 

El negro 
junto al cañaveral. 
El yanqui sobre el cañaveral. 
La tierra 
bajo el cañaveral. 
!Sangre 
que se nos va! 

 GUILLÉN, N. Sóngoro cosongo. 
Disponível em: www.cervantesvirtual.com. 

Acesso em: 28 fev. 2012 (fragmento). 

 
 Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o 
plantio de cana-de-açúcar na America Latina, as preposições 
junto, sobre e bajo são usadas para indicar metaforicamente 
 

 desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar. 
 relações diplomáticas entre os países produtores de cana-

de-açúcar.  
 localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar 

e cultivada. 
 relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da 

cana-de-açúcar. 
 funções particulares de cada profissional na lavoura da 

cana-de-açúcar. 
 
QUESTÃO 3.  

 
En el día del amor, !no a la violencia contra la mujer! 
Hoy es el día de la amistad y del amor. Pero, parece que este día 
es puro floro, porque en nuestro país aún existen muchos casos 
de maltrato entre las parejas, sobre todo hacia las mujeres. Por 
eso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
lanza la segunda etapa de la campana ―Si te quieren, que te 
quieran bien‖. 
Esta campaña busca detener de una vez el maltrato contra la 
mujer y para eso, concientizar sobre la importancia de denunciar 
estos casos. Y es que las cifras son preocupantes. Cada hora se 
denuncian 17 casos de violencia contra la mujer y en total los 

Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) y el MIMP atendieron 
en un año a más de 36 mil denuncias de las cuales 7 mil eran de 
niñas y adolescentes menores de 17 años. Un abuso. 
Si eres testigo o víctima de algún tipo de violencia ya sea física, 
psicológica o sexual debes llamar gratuitamente a la línea 100 
desde un teléfono fijo o celular. 

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

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

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

feminina.    
 
QUESTÃO 4.  

 
Atitlán 

El lago Atitlán está situado en el centro de América, en 
Guatemala. Su belleza es extraordinaria y tiene un gran interés 
social. En sus márgenes conviven tres culturas: la indígena, la 
española y la mestiza. Presididos por tres majestuosos 
volcanes (el Atitlán, el Tolimán y el San Pedro), trece pueblos 
bordean el lago. Los habitantes del lago son en su mayoría 
indígenas, aunque crece el porcentaje de ladinos (mestizos). 
Un buen número de extranjeros – misioneros o investigadores – 
comparte en los pueblitos la forma de vida de los nativos. A 
partir de los años setenta, numerosas colonias de hippies se 
asientan en Atitlán. Jóvenes de todo el mundo, atraídos por el 
paisaje, el clima semitropical y la sencillez de la vida de los 
indios, acampan cerca del lago. Además, muchos comerciantes 
guatemaltecos y extranjeros se han instalado en el pueblo de 
Panajachel para establecer diversos negocios hoteleros, 
deportivos y artesanales. A cada día el lago Atitlán atrae a sus 
costas a más turistas y científicos. Unos llegan buscando 
sosiego ante el espejismo del lago; otros van a mezclarse con 
los orgullosos y apacibles indígenas en iglesias y mercados; 
muchos atraviesan el lago para recorrer los diferentes pueblos y 
para recrearse en la variada indumentaria de sus habitantes; 
otros estudian las diferentes lenguas y dialectos que se hablan 
en la zona y muchos investigan con pasión la rica fauna del 
lago y de las tierras volcánicas. Realmente, es impresionante la 
convivencia de tantas etnias y culturas. En el corazón de 
América hay un lago y unos volcanes que son símbolo y reflejo 
de lo que es Hispanoamérica: un mosaico de culturas y un 
ejemplo de convivencia. 

 SUAREZ. M.; PICO DE COANA, M. Sobre Iberoamérica. Madrid: Ediciones SM. 
1998. 

  
De acordo com o texto, a região do entorno do Lago Atitlán, na 
Guatemala, é de grande relevância social por representar o(a) 
 

 patrimônio histórico-geográfico que a área abriga 
 diversidade turística que atrai estrangeiros.    
 prosperidade econômica que advém de diferentes 

segmentos comerciais.    
 multiculturalidade característica da identidade hispano-

americana.    
 valorização da cultura indígena observada entre as 

comunidades locais.    
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QUESTÃO 5.  

 
A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública 
quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema 
destaca a importância de se 
 

 estimular os cadeirantes na superação de barreiras.    
 respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes.    
 identificar as vagas reservadas aos cadeirantes.    
 eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes.    
 facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos.  

 

Inglês 

 

QUESTÃO 1.  

 
Cerrado 

 

 
 

Located between the Amazon, Atlantic Forests and 
Pantanal, the Cerrado is the largest savanna region in South 
America. 

The Cerrado is one of the most threatened and 
overexploited regions in Brazil, second only to the Atlantic 
Forests in vegetation loss and deforestation. Unsustainable 
agricultural activities, particularly soy production and cattle 
ranching, as well as burning of vegetation for charcoal, continue 
to pose a major threat to the Cerrado’s biodiversity. Despite its 
environmental importance, it is one of the least protected 
regions in Brazil. 
 
Facts & Figures 

- Covering 
22 million km ,  or 21%  of the country’s territory, 

the Cerrado is the second largest vegetation type in Brazil. 
- The area is equivalent to the size of England, France, 

Germany, Italy and Spain combined. 

- More than 1,600  species of mammals, birds and reptiles have 

been identified in the Cerrado. 

- Annual rainfall is around 800  to 1600 mm.  

- The capital of Brazil, Brasilia, is located in the heart of the 
Cerrado. 

- Only 20%  of the Cerrado’s original vegetation remains intact; 

less than 3%  of the area is currently guarded by law. 
(http://wwf.panda.org. Adaptado.) 

 

 
 

 
 
Ao comparar os mapas 1 e 2, pode-se dizer que a área 
administrativa brasileira totalmente coberta pelo Cerrado é o 
Estado do(a): 
 

 Bahia.     
 São Paulo.     
 Mato Grosso.     
 Distrito Federal.     
 Paraná.    
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QUESTÃO 2.  

John Milton and Freedom of Speech on Campus 
By Daniel F. Sullivan 

 

A few years ago, at a seminar meant to help college 
presidents think about the issues they face as campus leaders, I 
read John Milton's Areopagitica: A speech for the liberty of 
unlicensed printing to the parliament of England. Originally 
published in 1644, Areopagitica makes a powerful argument for 
freedom of speech and against censorship in publishing. After 
twenty years as a college president, having experienced and 
observed many calls to censor, I've come to believe that there is 
not much to know on the topic beyond what Milton wrote over 
350 years ago. Areopagitica was published in response ―to 

Parliament's ordinance for licensing the press of June 14, 1643.‖ 
The effect of the ordinance against which Milton wrote ―was to 
give Archbishop Laud, who was also Chancellor of the 
University of Oxford, control over every press in England, with 
power to stop publication of any book contrary to the Doctrine of 
the Church of England.‖ This was disturbing to Milton, who 
wrote, ―as good almost kill a man as kill a good book: [he] who 
kills a man kills a reasonable creature; but he who destroys a 
good book, kills reason itself.‖ 

(Adaptado de https://www.questia.com/magazine/1P3-1048971311/milton-s-
areopagitica-freedom-of-speech-on-campus. Acessado em 15/05/2019.) 

 
A relação entre o posicionamento do autor do texto e o de John 
Milton na publicação mencionada é de  
 

 divergência, pois o autor julga que as ideias de Milton 
sobre liberdade de expressão parecem ultrapassadas em 
relação ao que ocorre hoje nas universidades.    

 divergência, pois diferentemente de Milton, o autor critica o 
fato de haver, nas universidades inglesas, apelos para que 
a censura seja exercida no campus.    

 concordância, pois o autor apoia a mesma linha de 
pensamento de Milton quanto às críticas ao controle da 
liberdade de imprensa.    

 concordância, pois o autor alinha-se a Milton quanto à ideia 
de que destruir um bom livro é o mesmo que destruir uma 
criatura racional.    

 disconcordância, pois o autor alinha-se a Milton quanto à 
ideia de que destruir um bom livro é o mesmo que destruir 
uma criatura racional.    

 

QUESTÃO 3.   

 
Scientists have long touted DNA’s potential as an ideal 

storage medium; it’s dense, easy to replicate, and stable over 
millennia. But in order to replace existing silicon‐chip or 

magnetic‐tape storage technologies, DNA will have to get a lot 

cheaper to predictably read, write, and package. 
That’s where scientists like Hyunjun Park come in. He 

and the other cofounders of Catalog, an MIT DNA‐storage 

spinoff emerging out of stealth on Tuesday, are building a 
machine that will write a terabyte of data a day, using 500 trillion 
molecules of DNA. 

If successful, DNA storage could be the answer to a 
uniquely 21st‐century problem: information overload. Five years 

ago humans had produced 4.4 zettabytes of data; that's set to 
explode to 160 zettabytes (each year!) by 2025. Current 
infrastructure can handle only a fraction of the coming data 
deluge, which is expected to consume all the world's microchip‐
grade silicon by 2040. 

―Today’s technology is already close to the physical 
limits of scaling,‖ says Victor Zhirnov, chief scientist of the 
Semiconductor Research Corporation. ―DNA has an 
information‐storage density several orders of magnitude higher 

than any other known storage technology.‖ How dense exactly? 
Imagine formatting every movie ever made into DNA; it would 
be smaller than the size of a sugar cube. And it would last for 
10,000 years. 

Wired, June, 2018. Disponível em https://www.wired.com/. Adaptado.  

Afirma‐se no texto que, no futuro, a tecnologia de gravação em 

moléculas de DNA  
 

 será utilizada para sequenciar trilhões de moléculas 
destinadas à pesquisa médica.    

 deverá ter seu uso expandido no campo da genética e 
áreas afins.    

 continuará sendo inviável comparada a tecnologias 
convencionais.    

 terá de ser adaptada para o propósito de ler, codificar e 
guardar dados.    

 poderá ser a solução para o problema de espaço de 
armazenamento de informação digital.    

 
QUESTÃO 4.  

5 Ways Pets Can Improve Your Health 

 
A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet 

owners quite literally feel the love. 
In fact, for nearly 25 years, research has shown that 

living with pets provides certain health benefits. Pets help lower 
blood pressure and lessen anxiety. They boost our immunity. 
They can even help you get dates. 

Allergy Fighters: A growing number of studies have 

suggested that kids growing up in a home with "furred animals" 
will have less risk of allergies and asthma. 

Date Magnets: Dogs are great for making love 

connections. Forget Internet matchmaking – a dog is a natural 
conversation starter. 

Dogs for the Aged: Walking a dog or just caring for a 

pet – for elderly people who are able – can provide exercise and 
companionship. 

Good for Mind and Soul: Like any enjoyable activity, 

playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine 
– nerve transmitters that are known to have pleasurable and 
calming properties. 

Good for the Heart: Heart attack patients who have 

pets survive longer than those without, according to several 
studies. 

DAVIS, J. L. Disponível em: www.webmd.com 
Acesso em: 21 abr. 2013. Adaptado. 

 

Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-
estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus 
argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a 
growing number of research e several studies com o objetivo de  
 

 mostrar que animais de estimação ajudam na cura de 
doenças como alergias e asma.    

 convencer sobre os benefícios da adoção de animais de 
estimação para a saúde    

 fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação 
nas relações amorosas.    

 explicar como o contato com animais de estimação pode 
prevenir ataques cardíacos.    

 esclarecer sobre o modo como os idosos devem se 
relacionar com animais de estimação.    
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QUESTÃO 5.  

LETTER TO THE EDITOR: Sugar fear-mongering unhelpful 
By The Washington Times Tuesday, June 25, 2013 
 

In his recent piece ―Is obesity a disease?‖ (Web, June 
19), Dr. Peter Lind refers to high-fructose corn syrup and other 
―manufactured sugars‖ as ―poison‖ that will ―guarantee storage 
of fat in the body.‖ Current scientific research strongly indicates 
that obesity results from excessive calorie intake combined with 
a sedentary lifestyle. The fact is, Americans are consuming 
more total calories now than ever before. According to the U.S. 
Department of Agriculture, our total per-capita daily caloric 
intake increased by 22 percent from 2,076 calories per day in 
1970 to 2,534 calories per day in 2010 – an additional 458 
calories, only 34 of which come from increased added sugar 
intake. A vast majority of these calories come from increased 
fats and flour/cereals. Surprisingly, the amount of caloric 
sweeteners (i.e. sugar, high-fructose corn syrup, honey, etc.) 
Americans consume has actually decreased over the past 
decade. We need to continue to study the obesity epidemic to 
see what more can be done, but demonizing one specific 
ingredient accomplishes nothing and raises unnecessary fears 
that get in the way of real solutions. 

JAMES M. RIPPE. 
Shrewsbury, Mass. 

Disponível em: www.washingtontimes.com. 
Acesso em: 29 jul. 2013. Adaptado. 

 
Ao abordar o assunto ―obesidade‖, em uma seção de jornal, o 
autor  
 

 defende o consumo liberado de açúcar.    
 aponta a gordura como o grande vilão da saúde.    
 demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante.    
 indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto.    
 enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos 

americanos.    
 

Português 

 
QUESTÃO 6.  

 
Cidade grande 

Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros. 
Quanta indústria em Montes Claros. 
Montes Claros cresceu tanto, 
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro, 
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

(Carlos Drummond de Andrade) 
 

Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se 
a 
 

 metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-
se à própria linguagem. 

 intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros 
textos. 

 ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se 
pensa, com intenção crítica. 

 denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu 
sentido próprio e objetivo. 

 prosopopéia, que consiste em personificar coisas 
inanimadas, atribuindo-lhes vida. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 7.  

A orquestra atacou o tema que tantas vezes ouvi na 
vitrola de Matilde. Le maxixe!, exclamou o francês [...] e nos 
pediu que dançássemos para ele ver. Mas eu só sabia dançar a 
valsa, e respondi que ele me honraria tirando minha mulher. No 
meio do salão os dois se abraçaram e assim permaneceram, a 
se encarar. Súbito ele a girou em meia-volta, depois recuou o 
pé esquerdo, enquanto com o direito Matilde dava um longo 
passo adiante, e os dois estacaram mais um tempo, ela 
arqueada sobre o corpo dele. Era uma coreografia precisa, e 
me admirou que minha mulher conhecesse aqueles passos. O 
casal se entendia à perfeição, mas logo distingui o que nele foi 
ensinado do que era nela natural. O francês, muito alto, era um 
boneco de varas, jogando com uma boneca de pano. Talvez 
pelo contraste, ela brilhava entre dezenas de dançarinos, e 
notei que todo o cabaré se extasiava com a sua exibição. 
Todavia, olhando bem, eram pessoas vestidas, ornadas, 
pintadas com deselegância, e foi me parecendo que também 
em Matilde, em seus movimentos de ombros e quadris, havia 
excesso. A orquestra não dava pausa, a música era repetitiva, 
a dança se revelou vulgar, pela primeira vez julguei meio vulgar 
a mulher com quem eu tinha me casado. Depois de meia hora 
eles voltaram se abanando, e escorria suor pelo colo de Matilde 
decote abaixo. Bravô, eu gritei, bravô, e ainda os estimulei a 
dançar o próximo tango, mas Dubosc disse que já era tarde, e 
que eu tinha um ar fatigado. 

CHICO BUARQUE. Leite derramado. São Paulo: Cia. das Letras, 2009. 

 
Os recursos expressivos de um texto literário fornecem pistas 
aos leitores sobre a percepção dos personagens em relação aos 
eventos da narrativa. No fragmento, constitui um aspecto 
relevante para a compreensão das intenções do narrador a 
 

 inveja disfarçada em relação ao estrangeiro, sugerida pela 
descrição de seu talento como dançarino. 

 demonstração de ciúmes, expressa pela desqualificação 
dos participantes da cena narrada. 

 postura aristocrática, assinalada pela crítica à orquestra e 
ao gênero musical executado. 

 manifestação de desprezo pela dança, indicada pela crítica 
ao exibicionismo da mulher. 

 atitude interesseira, pressuposta no elogio final e no 
estímulo à continuação da dança. 

 
QUESTÃO 8.  

Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-
sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve 
significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua 
em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir?  Não! 
Há  outra dimensão a ser  considerada:  de fato, no  mundo real 
da escrita,  não existe  apenas  um português correto,  que  
valeria para todas  as  ocasiões: o estilo dos  contratos não  é  
o  mesmo dos  manuais de  instrução; o dos  juízes do  
Supremo não  é  o  mesmo dos cordelistas; o dos editoriais dos  
jornais  não  é  o mesmo dos dos cadernos de  cultura dos  
mesmos  jornais. Ou do de seus colunistas. 

(POSSENTI,  S.  Gramática  na cabeça. Língua  Portuguesa,  ano 5, n. 67,  maio 
2011 – adaptado). 

 
Sírio Possenti defende  a tese de que  não existe um único 
―português  correto‖. Assim  sendo, o  domínio da  língua 
portuguesa  implica,  entre outras coisas, saber 
 

 descartar  as  marcas de informalidade do texto. 
 reservar o  emprego da  norma  padrão aos textos de  

circulação ampla. 
 moldar  a  norma  padrão do português pela   linguagem do 

discurso jornalístico. 
 adequar as  formas  da língua a diferentes tipos de  texto e 

contexto. 
 desprezar as formas  da língua  previstas pelas  gramáticas 

e  manuais divulgados  pela escola. 
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QUESTÃO 9.  

 
 
A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e 
imagéticos na constituição de seus textos. Nessa peça 
publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura 
convencer o leitor a 
 

 assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos 
naturais. 

 evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. 
 aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. 
 abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis. 
 consumir produtos de modo responsável e ecológico. 

 
QUESTÃO 10.  

 

 
 
Os textos publicitários são produzidos para cumprir 
determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz 

estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a 
necessidade de 
 

 as crianças frequentarem a escola regularmente. 
 a formação leitora começar na infância. 
 a alfabetização acontecer na idade certa. 
 a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. 
 as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. 

 

Literatura  

 
QUESTÃO 11.  

A vós correndo vou, braços sagrados, 
Nessa cruz sacrossanta descobertos, 
Que, para receber-me, estais abertos, 
E, por não castigar-me, estais cravados. 
 
A vós, divinos olhos, eclipsados 
De tanto sangue e lágrimas cobertos, 
Que, para receber-me, estais abertos, 
E, por não castigar-me, estais cravados. 
 
A vos, divinos olhos, eclipsados 
De tanto sangue e lágrimas cobertos 
Pois, para perdoar-me, estais despertos, 
E, por não condenar-me, estais fechados. 
 
A vós, pregados pés, por não deixar-me, 
A vós, sangue vertido, para ungir-me, 
A vós, cabeça baixa, para chamar-me. 
 
A vós, lado patente, quero unir-me, 
A vós, cravos preciosos, quero atar-me, 
Para ficar unido, atado e firme. 

 
Os dois últimos versos do segundo quarteto expressam o(a): 
 

 Rebuscamento de linguagem próprio da época a que 
pertence o texto. 

 Simplicidade do estilo do autor. 
 Estado de espírito de equilíbrio e harmonia do estilo 

seiscentista. 
 Ausência de conflito Deus-Homem 
 Influência dos ideais da Revolução Francesa. 
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QUESTÃO 12.  

Leia o poema de Bocage 
 

Olha, Marília, as flautas dos pastores 
Que bem que soam, como estão cadentes! 
Olha o Tejo a sorrir-se! Olha, não sentes 
Os Zéfiros brincar por entre flores? 
 
Vê como ali, beijando-se, os Amores 
Incitam nossos ósculos ardentes! 
Ei-las de planta em planta as inocentes, 
As vagas borboletas de mil cores. 
 
Naquele arbusto o rouxinol suspira, 
Ora nas folhas a abelhinha pára, 
Ora nos ares, sussurrando, gira: 
 
Que alegre campo! Que manhã tão clara! 
Mas ah! Tudo o que vês, se eu te não vira, 
Mais tristeza que a morte me causara. 

 
O soneto de Bocage é uma obra do Arcadismo português, que 
apresenta, dentre suas características, o bucolismo e a 
valorização da cultura greco-romana, que estão exemplificados, 
respectivamente, em 
 

 Ei-las de planta em planta as inocentes/Naquele arbusto o 
rouxinol suspira. 

 Que bem que soam, como estão cadentes!/Os Zéfiros 
brincar por entre flores? 

 Mais tristeza que a morte me causara./Olha o Tejo a sorrir- 
se! Olha, não sentes. 

 Que alegre campo! Que manhã tão clara!/Vê como ali, 
beijando-se, os Amores. 

 Tudo o que vês, se eu te não vira/Olha, Marília, as flautas 
dos pastores.  

 
QUESTÃO 13.  

A certa personagem desvanecida 
  
Um soneto começo em vosso gabo*: 
Contemos esta regra por primeira, 
Já lá vão duas, e esta é a terceira, 
Já este quartetinho está no cabo. 

  
Na quinta torce agora a porca o rabo; 
A sexta vá também desta maneira: 
Na sétima entro já com grã** canseira, 
E saio dos quartetos muito brabo. 
  
Agora nos tercetos que direi? 
Direi que vós, Senhor, a mim me honrais 

Gabando‐vos a vós, e eu fico um rei. 
  
Nesta vida um soneto já ditei; 
Se desta agora escapo, nunca mais: 
Louvado seja Deus, que o acabei. 

Gregório de Matos 

*louvor **grande 
  
Tipo zero 
  
Você é um tipo que não tem tipo 
Com todo tipo você se parece 
E sendo um tipo que assimila tanto tipo 
Passou a ser um tipo que ninguém esquece 
  
Quando você penetra num salão 
E se mistura com a multidão 
Você se torna um tipo destacado 
Desconfiado todo mundo fica 

Que o seu tipo não se classifica 
Você passa a ser um tipo desclassificado 
  
Eu até hoje nunca vi nenhum 
Tipo vulgar tão fora do comum 
Que fosse um tipo tão observado 
Você ficou agora convencido 
Que o seu tipo já está batido 
Mas o seu tipo é o tipo do tipo esgotado 

Noel Rosa 

  
O soneto de Gregório de Matos e o samba de Noel Rosa, 
embora distantes na forma e no tempo, aproximam‐se por 

ironizarem 
 

 o processo de composição do texto. 
 a própria inferioridade ante o retratado.  
 a singularidade de um caráter nulo.  
 o sublime que se oculta na vulgaridade.  
 a intolerância para com os gênios. 

 
QUESTÃO 14.  

Texto II  

  
Bucólica nostálgica  

  
 Ao entardecer no mato, a casa entre  
 bananeiras, pés-de-manjericão e cravo-santo,  
 aparece dourada. Dentro dela, agachados,  
 na porta da rua, sentados no fogão, ou aí mesmo,   
 rápidos como se fossem ao Êxodo, comem  
 feijão com arroz, taioba, ora-pro-nobis,  
 muitas vezes abóbora.  
 Depois, café na canequinha e pito.  
O que um homem precisa pra falar,   
entre enxada e sono: Louvado seja Deus!  
PRADO, A. Poesia reunida. São Paulo: Siciliano, 1991.  
  
A poesia Bucólica nostálgica traduz artisticamente o cotidiano de 
homens comuns que jantam ao entardecer numa casa simples. 
No bucólico espaço em que se encontram, revela-se   
 

 a condição de pobreza mesclada de resignação e de fé na 
providência divina.  

 uma existência pontilhada de leveza e de religiosidade na 
vida rural. 

 a apatia do trabalhador associada ao misticismo praticado.  
 a realidade rural junto à esperança de dias melhores. 
 um inconformismo misturado às dores da vida. 
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QUESTÃO 15.  

TEXTO 

  
Este é o lenço 

  
Este é o lenço de Marília, 
pelas suas mãos lavrado, 
nem a ouro nem a prata, 
somente a ponto cruzado. 
Este é o lenço de Marília 
para o Amado. 
  
Em cada ponta, um raminho, 
preso num laço encarnado; 
no meio, um cesto de flores, 
por dois pombos transportado. 
Não flores de amor-perfeito, 
mas de malogrado! 
  
Este é o lenço de Marília: 
bem vereis que está manchado: 
será do tempo perdido? 
será do tempo passado? 
Pela ferrugem das horas? 
ou por molhado 
em águas de algum arroio 
singularmente salgado? 
  
Finos azuis e vermelhos 
do largo lenço quadrado, 
— quem pintou nuvens tão negras 
neste pano delicado, 
sem dó de flores e de asas 
nem do seu recado? 
  
Este é o lenço de Marília, 
por vento de amor mandado. 
Para viver de suspiros 
foi pela sorte fadado: 
breves suspiros de amante, 
— longos, de degredado! 
  
Este é o lenço de Marília 
nele vereis retratado 
o destino dos amores 
por um lenço atravessado: 
que o lenço para os adeuses 
e o pranto foi inventado. 
(...) 

MEIRELES, Cecília. Disponível em:https://www.revistabula.com/7668-os-melhores-
poemas-de-cecilia-meireles/ Acesso em: 22 fev. 2018. 

 
O poema de Cecília Meireles desenvolve elementos temáticos 
próprios do contexto histórico de um determinado período 
literário. Assinale a afirmativa que relaciona elementos temáticos 
do texto e período literário. 
 

 O lenço aparece como um elemento próprio do código 
amoroso da época medieval, uma referência herdada do 
Barroco. 

 Marília e seu Amado são personagens oriundos da 
Inconfidência Mineira, temática trazida do Arcadismo e 
atualizada, no poema, sob uma ótica crítica. 

 A valorização de elementos da flora brasileira remete ao 
nacionalismo exacerbado e acrítico, comum à primeira 
geração romântica. 

 O pessimismo que se evidencia na ideia de que os lenços 
foram inventados para choros e despedidas remete ao ―mal 
do século‖ – segunda geração romântica. 

 Ao tomar como tema um elemento concreto, o poema 
evidencia estreita relação com o Parnasianismo, escola 
que prima pela linguagem objetiva. 

Matemática e suas Tecnologias 
 
QUESTÃO 16.  

A figura abaixo é uma representação geométrica espacial de uma 
matriz quadrada A = (aij)3×3, na qual cada cubinho significa 1 

unidade. O determinante dessa matriz vale: 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5  

 
QUESTÃO 17.  

Um técnico de basquetebol descreveu o desempenho dos 
titulares de sua equipe em sete jogos através da matriz:  

 
Cada elemento aij dessa matriz é um número de pontos 
marcados pelo jogador de número i no jogo j. Sendo assim, a 
pontuação marcada pelo jogador de número 3 no jogo 5, está 

entre os números? 
  

 11 e 13 
 13 e 15 
 15 e 17 
 17 e 19 
 19 e 21 

 
QUESTÃO 18.  

Uma criança ganhou seis picolés de três sabores diferentes: 
baunilha, morango e chocolate, representados, respectivamente, 
pelas letras B, M e C. De segunda a sábado, a criança consome 
um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo 
dos sabores. Observe estas sequências, que correspondem a 
diferentes modos de consumo: 
 

(B, B, M, C, M, C)  ou (B, M, M, C, B, C)  ou (C, M, M, B, B, C)  

 
O número total de modos distintos de consumir os picolés 
equivale a:  
 

 6    
 90    
 180    
 720    
 950 
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QUESTÃO 19.   

O total de anagramas da palavra LÓGICA é exatamente igual à 
medida, em graus, da soma dos ângulos internos de um 
polígono regular. Considerando que a soma dos ângulos 

internos de um polígono é dada pela expressão S (n 2).   

180 ,  onde n  corresponde ao número de lados, pode-se 

afirmar que esse polígono é um:  
 

 Triângulo.    
 Quadrado.    
 Pentágono.    
 Hexágono.    
 Heptágono.    

 
QUESTÃO 20.  

Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para 

São Paulo e voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24  

dias e o assistente, a cada 16  dias, regularmente. Em um final 

de semana, eles viajaram juntos. Depois de x  viagens da 
gerente e y  viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos 

novamente.  
 
O menor valor de x y  é:  

 1    
 2    
 3    
 4  
 5   

 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 
 

História 

 

QUESTÃO 21.  

―No sul da parte continental da Grécia fica a Península do 
Peloponeso. No alto de colinas, casas de pedra parecidas com 
pequenos castelos dão as costas para a Serra dos Taygetos e 
têm vista para o Mar Jônico. Esta é a terra dos maniotas, uma 
comunidade supostamente descendente dos espartanos, os 
lendários guerreiros da Grécia Antiga. Se você quiser saber 
como foi a vida em Esparta, não precisa ir muito longe. Somos o 
mais espartanos que se pode ser". Mas, não há provas científicas 
definitivas de uma conexão entre os maniotas de hoje e os 
espartanos. Traços autênticos de DNA espartano desapareceram 
há tempos, e tudo o que resta dos guerreiros é sua lenda. 
Alguns historiadores e antropólogos alegam que similaridades 
como os cânticos de pesar são um indicador forte de uma 
relação entre espartanos e maniotas, mas Basil Gounaris, 
professor de História Moderna na Universidade Aristóteles, em 
Tessalônica, discorda. "Antropologia e história não estão 
alinhadas. Viver no mesmo ambiente obviamente leva habitantes 
a fazer escolhas similares em vários assuntos, mas isso não tem 
nada a ver com o DNA deles". 

DIMITROPOULOS, Stav. A vida pacífica dos supostos descendentes dos guerreiros 
de Esparta Disponível in<  https://www.bbc.com/portuguese/vert-tra-

42171777> 

A leitura do texto acima expõe que a impossibilidade de se 
assegurar a descendência espartana dos maniotas reside na 
ausência de: 
 

 Indícios culturais 
 Vestígios arquitetônicos 
 rastros historiográficos 
 Evidências biológicas 
 Impressões antropológicas. 

 

QUESTÃO 22.  

"Como o rei, cada um dos sires (senhores) sente-se encarregado 
de manter em nome de Deus a paz e a justiça, e toda a rede de 
direitos que lhe permite cumprir esse ofício converge para seu 
castelo. A torre, antigamente símbolo da cidade soberana, da 
majestade real (...) aparece agora como símbolo de um poder 
pessoal."  

  (DUBY, Georges. No Tempo das Catedrais: a arte e a sociedade (980-1420). 
Lisboa: Imprensa Universitária, 1979. p. 44.) 

 

A citação ressalta um aspecto indelével das relações e as 
atribuições sociais no século XI, período de plenitude do 
feudalismo no Ocidente Europeu, trata-se do fato 

 

 dos senhores encarnarem o poder de governo, impondo a 
sua força armada e controlando a administração da justiça 
e a cobrança de impostos. 

 de que submetidos ao regime de escravidão, os servos 
eram impedidos de ter acesso às terras comunais. 

 da nobreza, sem função definida, passar por acelerado 
processo de desestruturação, que levou à sua substituição 
pelo clero na sociedade feudal. 

 da reação contra o pagamento dos impostos senhoriais 
gerar um grande contingente de camponeses 
desenraizados, que se organizavam em bandos armados a 
serviço dos nobres contrários ao processo de feudalização. 

 das cidades simbolizarem o poder da nascente burguesia 
que com  sua legislação centralizadora dominava  a 
nobreza territorial. 

 
QUESTÃO 23.  

Em 1260, Roger Bacon escreveu: ―Pode ser que se fabriquem 
máquinas graças às quais os maiores navios, dirigidos por um 
único homem, se desloquem mais depressa do que se fossem 
cheios de remadores; que se construam carros que avancem a 
uma velocidade incrível sem a ajuda de animais; que se 
fabriquem máquinas voadoras nas quais um homem (...) bata o 
ar com asas como um pássaro. (...) Máquinas que permitam ir ao 
fundo dos mares e dos rios‖  

 BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII, 
São Paulo: Martins Fontes, 1996, vol. 3.  

 

Considerando a dinâmica do processo histórico sinalizado, 
entende-se que as ideias de Roger Bacon 

 

 inseriam-se plenamente no espírito da Idade Média.  
 estavam em atraso com relação ao seu tempo.  
 opunham-se ao desencadeamento do método experimental.  
 fundamentavam-se no pensamento de Aristóteles.  
 expressavam o caráter humanista da era do Renascimento. 

 

QUESTÃO 24.  

―Para as artes visuais florescerem no Renascimento era preciso 
um ambiente urbano. Nos séculos XV e XVI, as regiões mais 
altamente urbanizadas da Europa Ocidental localizavam-se na 
Itália e nos Países Baixos, e essas foram á s regiões de onde 
veio grande parte dos artistas‖.  

  Peter Burke, O Renascimento Italiano. São Paulo: Nova Alexandria, 1999, p. 64.  
 

A relação entre o Renascimento cultural e o ambiente urbano na 
Europa dos séculos XV e XVI explicitado na citação acima se 
estabelece porque:  

 

 as atividades culturais são típicas de ambientes urbanos. 
 as cidades atraíam os ricos burgueses interessados em 

aferirem lucros com os objetos artísticos.  
 no ambiente urbano a cultura artística era cultivada sem a 

censura da igreja.  
 nas cidades a prática do mecenato potencializava o 

desenvolvimento da nova tendência artística.  
 o ambiente urbano possibilitava a troca de informações 

entre os artistas renascentistas. 
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QUESTÃO 25.   

"São verdades incontestáveis para nós: que todos os homens 
nascem iguais; que lhes conferiu o Criador certos direitos 
inalienáveis, entre os quais o de 'vida, o de liberdade e o de 
buscar a felicidade'".  

(Declaração de Independência, 4 de julho de 1776)  
 
Relacionando a citação acima com o processo da chamada 
Revolução Americana se pode concluir que paradoxalmente 
 

 a ruptura com a metrópole foi efetivada pelas classes 
sociais dominantes coloniais, o que fez com que as 
demandas dos mais pobres fossem barradas e que não 
houvesse solução imediata para a questão escravista.     

 comandada pelos setores mais radicais da pequena 
burguesia, os colonos criaram uma república federativa, 
considerando, como pilares fundamentais da nova ordem 
institucional, as igualdades política e social.  

 sua efetivação só foi possível devido à fragilidade 
econômica e militar da Inglaterra, envolvida com a Guerra 
dos Sete Anos com a França, além da aliança militar dos 
colonos ingleses com a forte marinha de guerra da 
Espanha.  

 o desejo por parte dos colonos de emancipar-se da 
metrópole Inglaterra nasceu em uma conjuntura de 
abertura da política colonial, na qual, a partir de 1770, as 
Treze Colônias foram autorizadas a comerciarem com as 
Antilhas.  

 o processo de ruptura colonial foi facilitado em decorrência 
das identidades econômicas e políticas entre as colônias 
do norte e as do sul, praticantes de uma economia de 
mercado, com o uso da mão de obra livre.     

 

Geografia 
 
QUESTÃO 26.  

―No território brasileiro, as estruturas e as formações litológicas 
são antigas, mas as formas do relevo são recentes. Estas 
foram produzidas pelos desgastes erosivos que sempre 
ocorreram e continuam ocorrendo, e com isso estão 
permanentemente sendo reafeiçoadas‖. 

(ROSS, J. S. (org). Geografia do Brasil. 5ª ed. EdUSP, 2005. p.45). 

 

De acordo com as descrições destacadas pelo escrito acima, o 
relevo brasileiro é de origem remota, sendo muito trabalhado 
pelos agentes exógenos de modelagem. Essa dinâmica implica 
 

 na existência de imensas áreas de planícies relativas 
 na ausência de cadeias orogênicas no território nacional 
 na elevada amplitude altimétrica dos planaltos brasileiros 
 nas zonas de planalto alongados do leito do rio Amazonas 
 na constituição de formações lacustres de origem vulcânica 

 

QUESTÃO 27.  

―Os episódios vulcânicos ocorrem desde o início da evolução 
da Terra (4,5 bilhões de anos). Portanto, numa escala distinta 
de desenvolvimento da humanidade (séculos). Assim, a 
aparente quietude de um vulcão para nós decorre 
simplesmente do fato de não ter havido nenhum relato histórico 
de sua erupção [...]‖. 

TEIXEIRA, W. Vulcanismos: produtos e importância para a vida. In: TEIXEIRA, W. et. 
al (orgs.). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. p.349. 

 
Como podemos notar com o texto acima, os comportamentos 
vulcânicos obedecem a uma escala de tempo superior à do 
tempo histórico humano. A liberação do material magmático 
ocorre em função 
 

 do estado de conservação inadequado da crosta terrestre 
em áreas continentais. 

 da estrutura geologicamente antiga do relevo incapaz de 
conter o magma terrestre. 

 da liberação de calor interno acumulado durante longos 
períodos em áreas instáveis. 

 da ausência de pressão atmosférica externa para conter a 
emissão do material vulcânico. 

 do processo de transformação físico-química das rochas 
ao longo das eras geológicas. 

 
QUESTÃO 28.  

 
Art. 45 – (...) a Alemanha cede à França a propriedade 
absoluta, com direitos exclusivos de exploração, desimpedidos 
e livres de todas as dívidas e despesas de qualquer tipo, as 
minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. 
Art. 119 – A Alemanha renuncia em favor do Principal Aliado e 
das Potências Associadas todos os seus direitos e títulos sobre 
as possessões de ultramar. 
Art. 198 – As forças armadas da Alemanha não devem incluir 
quaisquer forças militares ou navais. 
Art. 232 – Os Governos Aliados e Associados exigem e a 
Alemanha promete que fará compensações por todos os danos 
causados à população civil das Potências Aliadas e Associadas 
e a sua propriedade durante o período de beligerância de cada 
uma. 

(MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Contemporânea 
através de textos. São Paulo: Contexto, 2008, p. 115-117) 

 A partir da leitura dos artigos transcritos, é possível deprrender 
que o Tratado de Versalhes 
 

 encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que a 
Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para os 
países Aliados. 

 extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, com o 
objetivo de preservar a paz mundial. 

 estimulou a competição econômica e colonial entre os 
países europeus, resultando na Primeira Guerra Mundial. 

 permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha, 
no fim da Segunda Guerra Mundial, em quatro zonas de 
ocupação: francesa, britânica, americana e soviética. 

 impôs duras sanções à Alemanha, no final da Primeira 
Guerra Mundial, fazendo ressurgir um nacionalismo 
exacerbado e reorganizando as forças políticas do país. 

 
QUESTÃO 29.  

Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos 
deixaram de ser o primeiro país devedor do mundo para 
transformarem-se no principal credor. Um credor precisa 
importar um valor maior do que exporta para que seus 
devedores tenham como pagar. De outra forma o credor será 
forçado a cancelar as dívidas ou a fazer novos empréstimos 
para que os velhos débitos sejam saldados. 

 (John Kenneth Galbraith. História do século XX – 1919-1934, s/d. Adaptado.) 

  
Percebe-se pelo texto acima que a ordem econômica inter- 
nacional modificou-se após a Primeira Guerra Mundial e os 
Estados Unidos experimentaram, então, uma fase de grande 
crescimento econômico. Esse período de euforia econômica foi, 
no entanto, interrompido pela crise de 1929, que se propagou 
para fora dos Estados Unidos devido à 
 

 destruição da economia europeia pela guerra e às 
despesas norte-americanas nas guerras do Oriente Médio. 

 especulação financeira dos bancos internacionais e às 
restrições impostas à indústria norte-americana pelo 
governo. 

 falência dos pequenos proprietários rurais no meio oeste 
norte-americano e ao fim das importações de maquinários 
agrícolas pelos Estados Unidos. 

 retirada de capitais norte-americanos aplicados no exterior 
e à diminuição de suas importações. 

 intervenção estatal na economia norte-americana e à crise 
do liberalismo no mundo economicamente globalizado. 
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QUESTÃO 30.  

"Na mineração, como de resto em qualquer atividade primordial 
da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava, 
havendo entretanto os interstícios ocupados pelo trabalho livre 
ou semilivre."  

(Souza, Laura de M. Desclassificados do Ouro: pobreza mineira no século XVIII. 3 
ed. Rio de Janeiro: Graal, 1990, p.68) 

 
A estrutura produtiva baseada na mão de obra escrava 
sustentou a inserção e o avanço do sistema capitalista sobre o 
território colonial brasileiro, posto que permitiu 
 

 uma significativa mudança no modo de vida das 
populações das grandes cidades brasileiras, como Belo 
Horizonte e Rio de Janeiro. 

 uma efetiva reforma urbana, na tentativa de abrigar a 
população escrava, que era no período a maior parcela do 
mercado consumidor do país. 

 uma busca incessante por novas terras agricultáveis e de 
possível exploração de ouro, produto de maior valor 
comercial, especialmente no século XVI. 

 um acúmulo de riqueza sem precedentes para a burguesia 
metropolitana, não só com a exploração da força de 
trabalho, mas, sobretudo com cooptação de novas porções 
de terra. 

 um desenvolvimento rápido dos parques industriais 
brasileiros, a exemplo do sudeste, onde a economia 
cafeeira que sempre foi escravista, optou por aplicar o 
capital acumulado nesse novo ramo de negócio. 

 

Filosofia 
 
QUESTÃO 31.  

A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma 
ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Ela 
vai além da constatação da ameaça física. Concebida para a 
felicidade humana, a submissão da natureza, na sobremedida de 
seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do 
homem, conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela 
sua própria ação. O novo continente da práxis coletiva que 
adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para a teoria 
ética, uma terra de ninguém. 

JONAS, H. O princípio da responsabilidade. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora 
PUC-Rio, 2011 (adaptado). 

 
As implicações éticas da articulação apresentada no texto 
impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão 
de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir o(a) 
 

 pragmatismo da escolha individual. 
 sobrevivência de gerações futuras. 
 fortalecimento de políticas liberais. 
 valorização de múltiplas etnias. 
 promoção da inclusão social. 

 
QUESTÃO 32.  

 
Em Antes de partir, uma cuidadora especializada em 

doentes terminais fala do que eles mais se arrependem na hora 
de morrer. ―Não deveria ter trabalhado tanto", diz um dos 
pacientes. "Desejaria ter ficado em contato com meus amigos", 
lembra outro. ―Desejaria ter coragem de expressar meus 
sentimentos." ―Não deveria ter levado a vida baseando-me no 
que esperavam de mim", diz um terceiro. Há cem anos ou 
cinquenta, quem sabe, sem dúvida seriam outros os 
arrependimentos terminais.―Gostaria de ter sido mais útil à 
minha pátria." ―Deveria ter sido mais obediente a Deus." 
―Gostaria de ter deixado mais patrimônio aos meus 
descendentes." 

COELHO, M. Folha de São Paulo, 2 jan. 2013. 

 

O texto compara hipoteticamente dois padrões morais que 
divergem por se basearem respectivamente em 
 

 satisfação pessoal e valores tradicionais. 
 relativismo cultural e postura ecumênica. 
 tranquilidade espiritual e costumes liberais. 
 realização profissional e culto á personalidade. 
 engajamento político e princípios nacionalistas. 

 

Sociologia 
 

QUESTÃO 33.  

―Socialização significa o processo pelo qual um indivíduo se torna 
um membro ativo da sociedade em que nasceu, isto é, comporta-
se de acordo com seus folkways e mores […]. Há pouca dúvida 
de que a sociedade, por suas exigências sobre os indivíduos 
determina, em grande parte, o tipo de personalidade que 
predominará. Naturalmente, numa sociedade complexa como a 
nossa, com extrema heterogeneidade de padrões, haverá 
consideráveis variações. Seria, portanto, exagerado dizer que a 
cultura produz uma personalidade totalmente estereotipada. A 
sociedade proporciona, antes, os limites dentro dos quais a 
personalidade se desenvolverá‖. 

(Fonte: KOENIG, S. Elementos de Sociologia. Tradução de Vera Borda, Rio de 
Janeiro, Zahar Editores, 1967, p. 70-75.) 

 
As considerações relatadas no texto sobre o processo de 
socialização, considera que 
  

 apesar de os indivíduos se diferenciarem desde o 
nascimento por dotes físicos e mentais, desenvolvem 
personalidades praticamente idênticas por conta da 
influência da sociedade em que vivem. 

 a sociedade impõe, por suas exigências, aprovações e 
desaprovações, o tipo de personalidade que o indivíduo 
terá. 

 o indivíduo já nasce com uma personalidade que 
dificilmente mudará por influência da sociedade ou do meio 
ambiente. 

 existe uma interação entre a cultura e a personalidade, o 
que faz com que as individualidades sejam influenciadas 
de diferentes modos e graus pelo ambiente social. 

 são as tendências hereditárias e não a sociedade que 
determinam a personalidade do indivíduo. 

 
QUESTÃO 34.  

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. 
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QUESTÃO 35.  

As sociedades modernas são complexas e multifacetadas. Mas é 
com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais 
desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito 
entre as classes pode mover a história. Assim sendo, para o 
referido autor, em qual das opções se evidencia uma 
característica de classe social? 
 

 O status social e cultural dos indivíduos. 
 A função social exercida pelos indivíduos na sociedade. 
 A ação política dos indivíduos nas sociedades 

hierarquizadas. 
 A identidade social, cultural e coletiva. 
 A posição que os indivíduos ocupam nas relações de 

produção. 
 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
 

Biologia 
 
QUESTÃO 36.  

―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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 37.  

 
 

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 38.  

A Poliomielite, é uma doença contagiosa aguda causada por 
03 sorotipos de poliovírus, que podem infectar crianças e 
adultos. A doença permanece endêmica em três países: 
Afeganistão, Nigéria e Paquistão, com registro de 12 casos. 
Nenhum confirmado nas Américas. Como resultado da 
intensificação das campanhas de vacinação, no Brasil não há 
circulação de poliovírus selvagem desde 1989. Contudo, o 
Ministério da Saúde constatou cobertura vacinal alarmante em 
312 municípios brasileiros em 2018. A vacinação é a única 
forma de prevenção da poliomielite; é uma questão de 
responsabilidade social contemplada no Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde. 

(Fonte: portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43797-ministerio-da-saude-
alerta-parabaixas-coberturas-vacinais-para-polio.) 

 
A Poliomielite, paralisia infantil, é uma doença 
 

 viral contagiosa, que pode ser transmitida através da 
ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes de 
doentes. 

 transmitida por vetores hematófagos que tenham picado 
uma pessoa contaminada na fase aguda da doença. 

 viral transmitida por gotículas de semem ou de sangue de 
pessoas contaminadas, em sua fase crônica . 

 causada pelo Flavivírus que tenha picado uma pessoa 
contaminada na fase crônica da doença. 

 do tipo arbovirose que ocorre por meio de artrópodes 
hematófagos. 
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QUESTÃO 39.  

O termo 'superbactérias' é atribuído às bactérias que 
desenvolvem resistência a, praticamente, todos os antibióticos. 
Vários fatores estão envolvidos na disseminação desses micro-
organismos multirresistentes, incluindo o uso abusivo de 
antibióticos, procedimentos invasivos (cirurgias, implantação de 
próteses médicas e outros) e a capacidade das bactérias de 
transmitir seu material genético. 
 
Os antibióticos provocam 
 

 alterações diretas no RNA, que é o material genético das 
bactérias. 

 alterações diretas no DNA, que é o material genético das 
bactérias. 

 alterações diretas nas proteínas bacterianas, uma vez que 
esses polipeptídeos constituem o material genético desses 
procariontes. 

 mutações que fazem as bactérias perderem a capacidade 
de transmitir genes a seus descendentes. 

 uma seleção de genes bacterianos, processo que 
determina a proliferação das cepas resistentes . 

 
QUESTÃO 40.  

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 

 

Física 

 
QUESTÃO 41.  

Em uma experiência realizada em sala de aula, o professor de 

Física usou três esferas metálicas, idênticas e numeradas de 1 a 

3,  suspensas por fios isolantes em três arranjos diferentes, 

como mostra a figura abaixo: 

 

 
 

Inicialmente, o Professor eletrizou a esfera 3  com carga 

negativa. Na sequência, o professor aproximou a esfera 1 da 

esfera 3  e elas se repeliram. Em seguida, ele aproximou a 

esfera 2  da esfera 1 e elas se atraíram. Por fim, aproximou a 

esfera 2  da esfera 3  e elas se atraíram. Na tentativa de explicar 

o fenômeno, 6  alunos fizeram os seguintes comentários: 

 

João: A esfera 1 pode estar eletrizada negativamente, e a esfera 

2,  positivamente. 

Maria: A esfera 1 pode estar eletrizada positivamente e a esfera 

2  negativamente. 

Letícia: A esfera 1 pode estar eletrizada negativamente, e a 

esfera 2  neutra. 

Joaquim: A esfera 1 pode estar neutra e a esfera 2  eletrizada 
positivamente. 

Marcos: As esferas 1 e 2  podem estar neutras. 

Marta: As esferas 1 e 2  podem estar eletrizadas positivamente. 
 
Assinale a alternativa que apresenta os alunos que fizeram 
comentários corretos com relação aos fenômenos observados:  
 

 somente João e Maria.    
 somente João e Letícia.    
 somente Joaquim e Marta.    
 somente João, Letícia e Marcos.    
 somente Letícia e Maria.    

   
QUESTÃO 42.  

Em 1785, Charles Augustin de Coulomb, com um auxílio de uma 
balança de torção, investigou a interação entre cargas elétricas. 
A balança é composta por uma haste isolante, com duas esferas 
em suas extremidades, sendo uma isolante (contrapeso) e outra 
condutora, como mostram as figuras abaixo. Todo o conjunto é 
suspenso por um fio de torção. Quando o sistema entra em 

equilíbrio, a esfera condutora é carregada com uma carga 1q  e 

outra esfera, com carga 2q ,  é aproximada da esfera metálica. O 

sistema sofre uma torção, que depende do sinal e intensidade 
das cargas. Com isso, é possível determinar a força de interação 
entre as esferas carregadas em função do ângulo de rotação. 
Assim, assinale a alternativa que descreve a Lei de Coulomb. 

 

  
 A força elétrica é proporcional ao produto das cargas e 

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre 
elas.    

 A força elétrica é proporcional ao produto das massas e 
inversamente proporcional ao quadrado da distância entre 
elas.    

 A força elétrica é proporcional ao somatório das cargas e 
inversamente proporcional à distância entre elas.    

 Independentemente dos sinais das cargas, a torsão no fio 
não irá mudar de direção.    

 Quanto maior a massa das esferas, maior a aceleração 
causada pela força Coulombiana.    
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QUESTÃO 43.  

Um professor de física verificando em sala de aula que todos os 
seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas 
afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns 
conceitos sobre movimento. 
 
Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única 
correta é: 
 

 Pedro (aluno da sala) está em repouso em relação aos 
demais colegas , mas todos nós estamos em movimento 
em relação à Terra. 

 Mesmo para mim (professor), que não paro de andar, 
seria possível achar um referencial em relação ao 
qual eu estivesse em repouso. 

 A velocidade dos alunos que eu consigo observar 
agora, sentados em seus lugares, é nula para 
qualquer observador humano. 

 Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está 
em repouso, em relação a nenhum referencial. 

 O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. 
 
QUESTÃO 44.  

O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, 
oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No 
início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar 
na discussão, realizou o experimento apresentado de forma 
simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático 
passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No 
primeiro anteparo há uma fenda e no segundo, duas fendas. 
Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um 
padrão com franjas claras e escuras. 

 

 
 
Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para 
uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em 
uma teoria  
 

 corpuscular, justificada pelo fato de, no experimento, a luz 
sofrer dispersão e refração.    

 corpuscular, justificada pelo fato de, no experimento, a luz 
sofrer dispersão e reflexão.    

 ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz 
sofrer difração e polarização.    

 ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz 
sofrer interferência e reflexão.    

 ondulatória, justificada pelo fato de, no experimento, a luz 
sofrer difração e interferência.    

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45.    
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.  

 

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.  

O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir 
propriedades físicas e químicas responsáveis pelas 
características de cada substância descoberta. Um laboratório 
investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, 
heterogênea e ramificada.  
A fórmula que se enquadra nas características da molécula 
investigada é 
 

 CH3–(CH)2–CH(OH)–CO–NH–CH3. 
 CH3–(CH)2–CH(CH3)–CO–NH–CH3. 
 CH3–(CH)2–CH(CH3)–CO–NH2. 
 CH3–CH2–CH(CH3)–CO–NH–CH3. 
 C6H5–CH2–CO–NH–CH3. 
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QUESTÃO 48.  

A forma das moléculas, como representadas no papel, nem 
sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula 
contendo um grupo não planar é biologicamente ativa, enquanto 
moléculas contendo substituintes planares são inativas.  
O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é 
 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 
QUESTÃO 49.  

Em alguns antiácidos, emprega-se o Mg(OH)2 como agente 
neutralizante do HCl contido no suco gástrico. A reação que 
ocorre é a seguinte: 
 

Mg(OH)2(s)  +   HCl(aq)     MgCl2(aq) +   H2O(L) 

 
Supondo-se que alguém tenha 36 mg de HCl no estômago, a 
massa de Mg(OH)2 necessária para completa neutralização será 
de aproximadamente: 

 

Massas atômicas em g/mol: Mg=24,3; O=16; H=1; Cl= 35,5. 
 

 18 mg 
 29 mg 
 45 mg 
 58 mg 
 72 mg 

 
QUESTÃO 50.  

No processo de obtenção do ferro a partir da hematita (Fe2O3), 
considere a equação não balanceada: 

 

Fe2O3  +   C     Fe  +   CO 

 
Considerando as massas atômicas em g/mol: Fe=56; O=16; 
C=12. Utilizando 5,0 t de minério e admitindo um rendimento de 
80% na reação. A quantidade de ferro produzida será próximo 
de: 
 

 2,8 kg 
 2,8 t 
 280 kg 
 2800 g 
 2688 t 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


