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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.  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

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

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

 

Glossário: - waste: lixo; - landfilled: aterrado; - increased: 
aumentado 

 
Segundo o texto, podemos afirmar que:  
 

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

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

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

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

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

  
QUESTÃO 2.    

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

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

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

pobreza.    
 A parceria global para o desenvolvimento e a valorização 

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

trabalho infantil.    
  
QUESTÃO 3.   

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

 

 divisão de espaço com os pais.    
 perda da atenção dos pais.    
 submissão aos pais.    
 ausência dos pais.    
 semelhança com os pais.    
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QUESTÃO 4.   

Most Common Prejudices 

 
What are some of the most common ways people 

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

2
acknowledged, even if more common: 

 
Age: 

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

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

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

working adults say they experience ageism in the 
6
workplace. 

Class: Classism usually takes the form of discrimination by 

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

7
bankrupt. 

Color: Different from racism, colorism is discrimination based 

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

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

prejudice is discrimination against people with visible disabilities 
such as 

9
those in wheelchairs or with a learning disability. The 

disabled face discrimination not only from their 
10

peers, but from 
institutions, schools, employers, and 

11
landowners who are 

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

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

12
a 

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

13
persecution has been 

common throughout history. But 
14

prejudice based on religious 
affiliation doesn’t end with organized religion; 

15
atheists are 

16
prone to discrimination and being discriminated against. 

Sexual Orientation: Most commonly, prejudice based on 

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

17
bias against the non-heterosexual is more 

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

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

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

Adapted from https://aloftyexistence.wordpress.com 

 
Glossary: 
2
acknowledged – reconhecidos(as) 

4
stuck – presos(as) 

7
bankrupt – falidos(as) 

10
peers - pares; colegas 

11
landowners – proprietários(as) 

16
prone – propensos(as) 

18
bias – julgamento ou opinião parcial  

 
A palavra “workplace” (referência 6) significa 
 

 uma instituição para pessoas que precisam de cuidados 
profissionais. 

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

QUESTÃO 5.  

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

 difference    
 differently    
 popular    
 popularly    

 strange 
 

Português 

 
QUESTÃO 6.  

“Oi, te liguei? 
Deve 'tá ocupadinha, tudo bem 
'Tá com outro contatinho 
Te liguei? 
Deve 'tá ocupadinha, tudo bem 
'Tá com outro contatinho 
Quem mandou você brincar? 
Tu foi sentar em outro lugar, senta, senta, senta, senta 
E quem mandou você brincar? 
Tu foi sentar em outro lugar” 
 
Ao analisar a letra acima, percebe-se que a função da 
linguagem predominante tem como destaque o elemento básico 
da comunicação conhecido como: 
 

 receptor  
 mensagem 
 código 
 canal 
 emissor 

 
QUESTÃO 7.  

 
 
Considerando-se os seus conhecimentos bem como os estudos 
acerca de língua e linguagem, percebe-se que a variação 
linguística em questão nas tirinhas acima é 
 

 diastrática 
 diatópica 
 diacrônica 
 diafásica 
 geográfica 
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QUESTÃO 8.  

A Amazônia tem um papel de destaque na contenção do 
processo de aquecimento global. Ela estoca cerca de 90 
bilhões de toneladas de carbono, o que corresponde a 35% do 
carbono presente nas florestas tropicais no mundo. No entanto, 
os pesquisadores mostram que, além da perda de carbono 
através do desmatamento, a floresta também perde muito 
carbono quando é degradada. A exploração madeireira e os 
incêndios acidentais na região causam a perda de cerca de 54 
milhões de toneladas de carbono, que representam 40% da 
perda anual pelo desmatamento da floresta, o que não vem 
sendo contabilizado nos números oficiais. Para se ter uma ideia 
melhor dessa quantidade, a perda equivale a mais de 40 
milhões de carros circulando durante um ano. 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1818560/pesquisa-revela-os-
danos-do-fogo-e-exploracao-madeireira-sobre-a-amazonia 

 
As funções da linguagem são formas diferentes de o ouvinte-
falante se comunicar. Dentre elas há aquela que tem o objetivo 
de informar, notificar, anunciar, indicar. Levando em 
consideração esses princípios bem como o texto acima 
constata-se que as principais características dela são 
 

 os verbos na primeira pessoa, além da ênfase no 
destinador da mensagem. 

 os vocativos e verbos no modo imperativo especificando o 
decodificador da mensagem. 

 os jogos de palavras e sentidos figurados para enfatizar a 
mensagem. 

 a intertextualidade e o foco no código para discutir o 
próprio código. 

 os verbos na terceira pessoa bem como a objetividade 
ressaltando o contexto. 

 
QUESTÃO 9.  

 
 
Tendo em vista seus elementos constitutivos e o meio de 
divulgação, esse gênero textual identifica-se como 
 

 Anúncio publicitário; pois busca alertar a população, 
visando rentabilidade comercial da vacinação. 

 Cartaz; pois instrui sobre a localização, dia e horário do 
acontecimento do evento. 

 Propaganda; pois busca informar o público específico, 
objetivando persuadi-lo sobre a importância da vacinação 
dos infantes. 

 Fotografia; pois a imagem da criança e da enfermeira 
enfatiza a necessidade da vacinação.  

 Agenda; pois fica evidente o encontro marcado, 
juntamente, a fase de efeito: “manter a vacinação em dia é 
um ato de amor”. 

 
 
 
 

QUESTÃO 10.  

Aí pelas três da tarde 

Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde 
invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do 
mundo, aplicando-se em ideias claras apesar do ruído e do 
mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que 
afligem o homem moderno (espécie da qual você, 
milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído), 
largue tudo de repente sob os olhares a sua volta, componha 
uma cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais 
calmos quanto os tais escribas mais severos, dê um largo “ciao” 
ao trabalho do dia, assim como quem se despede da vida, e 
surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão 
insólita, os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos 
armários, que você não sabia antes como era conduzida. 
Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando 
crescer, por instantes, a intensa expectativa que se instala. Mas 
não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, 
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa 
do corpo como se  retirasse a importância das coisas, pondo-se 
enfim em vestes mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem 
ferir o decoro (o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo 
tempo, como boa verdade provisória, toda mudança de 
comportamento. 

NASSAR, R. Menina a caminho. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. 

 
Em textos de diferentes gêneros, algumas estratégias 
argumentativas referem-se a recursos linguístico-discursivos 
mobilizados para envolver o leitor. No texto, caracteriza-se 
como estratégia de envolvimento a 
 

 prescrição de comportamentos, como em: “[...] largue tudo 
de repente sob os olhares a sua volta [...]”. 

 apresentação de contraposição, como em: “Mas não 
exagere na medida e suba sem demora ao quarto [...]”. 

 explicitação do interlocutor, como em: “[...] (espécie da qual 
você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto 
excluído) [...]”. 

 descrição do espaço, como em: “Nesta sala atulhada de 
mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes 
dividiram entre si o bom-senso do mundo [...]”. 

 construção de comparações, como em: “[...] libertando aí 
os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do corpo 
como se retirasse a importância das coisas [...]”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1818560/pesquisa-revela-os-danos-do-fogo-e-exploracao-madeireira-sobre-a-amazonia
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1818560/pesquisa-revela-os-danos-do-fogo-e-exploracao-madeireira-sobre-a-amazonia
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Literatura  

 
QUESTÃO 11.  

 “ Mas que significam as palavras? Que significam, na verdade, 
as palavras? Que significa a palavra verdade, a palavra mentira 
ou a palavra amor?” 

Bernadette Lyra. A panelinha de breu. 
 

Em relação ao conceito de literatura, depreende-se que 
 

 Literatura é a linguagem carregada de significados. 
 No texto literário, as palavras possuem predominantemente 

sentido denotativo. 
 Em Literatura, cada palavra tem apenas um significado, 

sendo imutável o sentido 
 O texto literário é plurissignificativo, passivo de várias 

interpretações através de uma linguagem denotativa. 
 A linguagem literária é predominantemente denotativa e 

metafórica. 
 

QUESTÃO 12.  

Soneto de Fidelidade 

Vinicius de Moraes 
De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 

 

Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento 

 

E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 
 
No que se refere ao poema “Soneto de Fidelidade”, no que 
tange à estrutura, pode-se afirmar que 
 

 é composto de 14 versos distribuídos em 4 estrofes, de 
métrica irregular, mas com rimas em que predominam os 
sons nasais. 

 é composto de 4 (quatro) estrofes, sendo dois quartetos e 
dois tercetos, com marcado subjetivismo, centrado no “eu”, 
com linguagem em que antítese, paradoxo e metáfora se 
fazem presentes. 

 enfatiza, através de advérbios, o tempo (sempre), o modo 
(com tal zelo) e a intensidade (tanto) do amor, legitimado 
como eterno, portanto, sem fim. 

 exalta o amor absoluto, em sua forma mais pura, a que flui 
do pensamento, com marcado platonismo e objetividade. 

 exalta, como um todo, o amor ingênuo, total, de 
adolescentes que acreditam em sua infinitude, como uma 
chama que não se apaga. 

 

QUESTÃO 13.  

,Soneto de Fidelidade 

Vinicius de Moraes 
De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 
Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 
  
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento 

E assim, quando mais tarde me procure 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
  
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 
 
No que se refere ao poema “Soneto de Fidelidade”, no que 
tange à estrutura, pode-se afirmar que 
 

 é composto de 14 versos distribuídos em 4 estrofes, de 
métrica irregular, mas com rimas em que predominam os 
sons nasais. 

 é composto de 4 (quatro) estrofes, sendo dois quartetos e 
dois tercetos, com marcado subjetivismo, centrado no “eu”, 
com linguagem em que antítese, paradoxo e metáfora se 
fazem presentes. 

 enfatiza, através de advérbios, o tempo (sempre), o modo 
(com tal zelo) e a intensidade (tanto) do amor, legitimado 
como eterno, portanto, sem fim. 

 exalta o amor absoluto, em sua forma mais pura, a que flui 
do pensamento, com marcado platonismo e objetividade. 

 exalta, como um todo, o amor ingênuo, total, de 
adolescentes que acreditam em sua infinitude, como uma 
chama que não se apaga. 
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QUESTÃO 14.  

Morte do Vaqueiro 
Luiz Gonzaga e Nélson Barbalho 

  
Ei, gado, oi.... 
Numa tarde bem tristonha 
Gado muge sem parar 
Lamentando seu vaqueiro 
Que não vem mais aboiar 
Não vem mais aboiar 
Tão dolente a cantar 
Tengo, lengo, tengo, lengo, 
tengo, lengo, tengo 
  
Ei, gado, oi 
Bom vaqueiro nordestino 
Morre sem deixar tostão 
O seu nome é esquecido 
Nas quebradas do sertão 
Nunca mais ouvirão 
Seu cantar, meu irmão 
Tengo, lengo, tengo, lengo, 
tengo, lengo, tengo 
  
Ei, gado, oi 
Sacudido numa cova 
Desprezado do Senhor 
Só lembrado do cachorro 
Que inda chora 
A sua dor 
É demais, tanta dor 
A chorar, com amor 
  
Tengo, lengo, tengo, lengo, 
tengo, lengo, tengo 
Tengo, lengo, tengo, lengo, 
tengo, lengo, tengo 
Ei, gado, oi 
E... Ei....... 

Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/a-morte-do-
vaqueiro.html>. Acesso em: 14 nov. 2016. 

 
No texto, no que se refere ao gênero, classifica-se como 
 

 dramático, pois é centrado na imagem de um indivíduo. 
 épico porque apresenta a figura de um herói. 
 épico porque dramatiza a morte do vaqueiro.  
 lírico porque conta a história da morte do vaqueiro.  
 lírico porque trata de sentimentos e emoções. 

 
QUESTÃO 15.  

Em Touro Indomável, que a cinemateca lança nesta semana 
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a 
violência verdadeira vem dos deomnios de La Motta – que 
fizeram dele tanto um astro de ringue como um homem fadado 
à destruição. Dirigida como um sendo vestiginoso do destino de 
seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorcese é 
daqueles filmes que falam à perfeição de seu tema (o boxe) 
para então transcendê-lo e tratar do que importa: aquilo que faz 
dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos e 
tremendamente imperfeitos. 

 Revista Veja, 18 fev 2009 (adaptado). 

Ao escolher este gênero textual, o produtor do texto objetivou 
 

 construir uma apreciação irônica do filme. 
 evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorcese. 
 elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. 
 apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar 

criticamente. 
 construir um texto totalmente critico e racional 

 
 

Matemática e suas Tecnologias 
 
QUESTÃO 16.  

Em um dos parques da cidade existem duas pistas: uma de 
caminhada e outra de corrida. Elas possuem uma configuração 
circular e concêntrica (mesmo centro), como mostra a figura. O 
atleta Bira, diariamente, caminha e corre nessas pistas. Este, 
fazendo uso de um podômetro (aparelho utilizado para medir 
passos), notou, no primeiro dia, que, dando uma volta na pista 

de caminhada e três na pista de corrida, totalizou 2600  

passos. No segundo dia, foram duas voltas na pista de 

caminhada e duas na pista de corrida, totalizando 2000  

passos. 
 

 
 

Sabendo que um passo de Bira mede 1,5 m,  quanto mede a 

pista de corrida?  
 

  200 m  

  300 m  

  800 m  

  1200 m  

  1500 m 
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QUESTÃO 17.  

Um cinema recebeuR$663,00 (seiscentos e sessenta e três 

reais) pela venda de ingressos (entrada), durante uma única 
sessão. 
Nessa sessão, o número de ingressos vendidos para adultos foi 
o triplo do número de ingressos vendidos para crianças. O 

ingresso para adulto custava R$12,00 (doze reais) e o das 

crianças R$3,00 (três reais). Considere que x seja o número 

de ingressos vendidos para os adultos e y, o número de 

ingressos vendidos para as crianças. 
 

 
 
Assinale a alternativa que expressa corretamente a equação 
que permite determinar o número de ingressos vendidos para 
crianças, bem como para os adultos.  
 

  
x y 3

12x 3y 663

 


 
 

  
x 3y

x y 663




 
 

  
x y 3

x y 663

 


 
 

  
x 3y

12x 3y 663




 
 

  
x 3y

3x 12y 663




 
 

 
QUESTÃO 18.  

Rasgou-se uma das fichas onde foram registrados o consumo e 
a despesa correspondente de três mesas de uma lanchonete, 
como indicado abaixo. 
 

 
 
Nessa lanchonete, os sucos têm um preço único, e os 
sanduíches também. O valor da despesa da mesa 3 é  
 

  R$5,50  

  R$6,00  

  R$6,40  

  R$7,00  

  R$7,20  

 
QUESTÃO 19.  

Uma loja de ferramentas apresentou os seguintes pacotes 

promocionais para chaves de fenda e de boca: 

 
pacote 1 
preço: R$ 31,00 

 
 
pacote 2 
preço: R$ 44,00 

 
 
Nessa promoção, o preço de uma chave de boca somado ao de 
uma chave de fenda, em reais, é igual a 
  

 17    
 21    
 22    
 34    
 40 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 8  

 

QUESTÃO 20.  

Na anestesia peridural, como a usada nos partos, o médico 
anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do 
paciente, que atravessará várias camadas de tecido até chegar 
a uma região estreita, chamada espaço epidural, que envolve a 
medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido 
anestésico, e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-
la avançar através dos tecidos é variável. 

A figura é um gráfico do módulo F  da força (em newton) em 

função do deslocamento x  da ponta da agulha (em milímetro) 
durante uma anestesia peridural típica. 
Considere que a velocidade de penetração da agulha deva ser 
a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força 
aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve 
ser proporcional à resistência naquele ponto. 
 

 
 
Com base nas informações apresentadas, a maior resistência à 
força aplicada observa-se ao longo do segmento  
 

  AB.  

  FG.  

  EF.  

  GH.  

  HI.  
 
QUESTÃO 21.  

Uma piscina na forma de um bloco retangular tem suas 
dimensões representadas na figura abaixo. Após uma limpeza, 
a piscina encontra-se totalmente vazia. 
 

 
 
Considere que uma bomba jogue água dentro da piscina a uma 
vazão constante, isto é, o volume de água bombeado por 

minuto dentro da piscina é sempre o mesmo. Se em 10  

minutos forem bombeados 250  litros d’água para dentro da 

piscina, determine o tempo necessário, em horas, para que a 

piscina atinja 25%  de sua capacidade total.   

 

  8  horas     

  9  horas     

  10  horas     

  12  horas     

  15  horas     

  
 
 
 
 

QUESTÃO 22.  

Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, 

utilizando a escala 1: 500,  sendo que as quadras possuem as 

mesmas medidas, conforme a figura. 
 

 
 
O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a 
medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado 

por ele que ela media 73 m.  

 
O valor a ser colocado na planta, em centímetro, referente ao 
comprimento da ponte deve ser  
  

  1,46.  

  6,8.  

  14,6.  

  68.  

  146.  

 
QUESTÃO 23.  

O sólido geométrico abaixo é formado pela justaposição de um 
bloco retangular e um prisma reto, com uma face em comum. 
Na figura estão indicados os vértices, tanto do bloco quanto do 
prisma. 
 

 
Considere os seguintes pares de retas definidas por pontos 

dessa figura: as retas 𝐺𝐻 ⃡     e 𝐵𝐻 ⃡    , as retas 𝐴𝐹 ⃡     e 𝐿𝐾 ⃡    , as retas 𝐼𝐽 ⃡  e 

𝐿𝐺 ⃡   . As posições relativas desses pares de retas são, 
respectivamente, 
 

 concorrentes, concorrentes, paralelas. 
 paralelas, reversas, reversas. 
 concorrentes, paralelas, reversas. 
 concorrentes, reversas, reversas. 
 concorrentes, reversas, paralelas. 
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QUESTÃO 24.  

No estudo da Geometria plana temos três elementos 
fundamentais, que são: ponto, reta e plano.  

 
A respeito das características do ponto, em Geometria, 

podemos afirmar que: 
 

 O ponto pode ser definido como a menor unidade 
geométrica e é usado para definir outras figuras, como 
retas e planos. 

 O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas 
características podem ser usadas para diferenciá-lo de 
outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma 
dimensão garante que não haja medidas possíveis nos 
pontos. 

 O ponto pode ser definido como o menor espaço entre 
duas figuras geométricas. 

 O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem 
formato, o que garante a precisão de seu uso nas 
localizações geográficas. 

 O ponto é o único ente geométrico que não pode ser 
definido. 

 
QUESTÃO 25.  

03. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados 

lado a lado, formando uma estrela de cinco pontas, conforme 
destacado na figura a seguir 
 

 
 
Nessas condições, o ângulo θ mede: 

 
 108°. 
 72°. 
 54°. 
 36°. 
 18°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26.  

Na figura a seguir, o ângulo 𝐴�̂�𝐵 é reto e o ângulo 𝐴�̂�𝐶 mede 

32°. Sabendo que a semirreta 𝑂𝐷        é bissetriz do ângulo 𝐶�̂�𝐵, 

determine a medida do ângulo 𝐷�̂�𝐵. 

 
 

 29° 
 30° 
 31° 
 32° 
 33° 
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QUESTÃO 27.  

Você já ouviu falar no diagrama de Voronoi (Thiessen)? Ele é 
uma poderosa ferramenta utilizada para resolver problemas que 
envolvem conceito de proximidade em um plano. O princípio do 
Diagrama de Voronoi é de que, considerando que em um plano, 
existem pontos que estão mais próximos de uma fonte 
geradora do que de outra fonte, o resultado é um polígono de 
cujas distâncias entre a fonte e ponto são as menores possíveis 
(MOURA, 2003). 
Desse modo é possível responder com precisão variadas 
questões que dizem respeito à proximidade, como por exemplo, 
qual é a maior região desocupada; qual é o local mais próximo 
de um dado ponto; qual é o vizinho mais próximo de um local, 
entre outros. 
 
Como funciona o diagrama de Thiessen ou Voronoi 

A imagem mostra um 
diagrama de Thiessen 
com doze locais 
(polígonos). Os 7 
polígonos externos se 
estendem infinitamente 
no plano, e por isso são 
desenhados como 
figuras abertas. Cada 
aresta do diagrama 
constitui um lugar onde 
os pontos são 
equidistantes em relação 
à dois locais. Os vértices 
dos polígonos estão 
ligados a três ou mais 
arestas, e, portanto, são 
pontos de equidistância 
entre três ou mais locais. 
Para exemplificar o 
emprego dele, podemos 
pensar na situação onde 
se deve informar ao 
público por telefone ou 
e-mail qual posto de 
saúde mais próximo de 
sua residência.  

 

 
Na figura acima, com respeito ao polígono hachurado, pode-se 
afirmar que: 
 

 A soma das medidas dos seus ângulos internos é 540°. 
 Possui apenas quatro diagonais. 
 As medidas dos seus ângulos internos são iguais a 108°. 
 É não convexo. 
 É regular. 

 
QUESTÃO 28.  

Um carrinho de brinquedo movido por controle remoto é 
comandado a percorrer 50 cm em linha reta e, em seguida, 
girar 36° no sentido anti-horário até completar o contorno de um 
polígono regular. Esse polígono possui 
 

 10 diagonais 
 35 diagonais. 
 35 lados 
 5 lados 
 5 diagonais 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29.  

Na cidade onde o Professor Jr. Brito mora há uma praça cujo 
formato é um quadrado que possui 12 metros de lado. Nessa 
mesma cidade, o prefeito deseja construir outra praça, com o 
formato de um hexágono regular e de mesmo perímetro que a 
praça já existente. Qual será a medida, em metros, do lado 
dessa nova praça que o prefeito deseja construir? 
 

 2 
 8 
 12 
 24 
 72 

 
QUESTÃO 30.  

Observe o desenho de uma tábua de passar roupa em que 
alguns ângulos foram destacados. 

 
 

Os ângulos α e β são exemplos de ângulos 

 
 adjacentes. 
 agudos. 
 complementares. 
 opostos pelo vértice. 
 replementares 
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Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 
 

História 

 

QUESTÃO 31.  

Entre os gregos a busca da riqueza era limitada apenas por um 
intenso amor à beleza. “Juro por todos os deuses”, diz um 
personagem do Banque 
te, de Xenofonte, “que eu não trocaria a beleza por todo o 
poder de um rei persa”. E um outro personagem de Economia, 
de Xenofonte, acrescenta: “É belo também, apesar da zombaria 
dos tolos [...] ver utensílios de cozinha organizados com senso 
e simetria. Todas as coisas sem exceção, devido à simetria, 
parecerão mais belas se dispostas em ordem”. 

DURANT, Will. O livro de ouro dos heróis da história: uma breve história da 
civilização, da Antiguidade ao alvorecer da Era Moderna. Tradução Laura 

Alves; Aurélio Rabello. Rio de janeiro: Ediouro, 2002. p. 108. 

 
Ao interpretar o excerto, pode-se inferir que 
 

 a cultura grega se destaca pela valorização da 
ordem, proporção, precisão e clareza. 

 o fato central da cultura grega está na liberdade de 
formas e nas posições do artista. 

 a procura de uma identidade multicultural foi a 
tendência da civilização clássica. 

 o universo cultural grego se limitava a natureza 
doméstica de seus artistas. 

 o modelo grego de arte e cultura distanciou-se da 
cidade, divinizando o campo. 

 
QUESTÃO 32.  

“Em Atenas [...] o povo exercia o poder, diretamente, na praça 
pública [...]. Todos os homens adultos podiam tomar parte nas 
decisões. Hoje elegemos quem decidirá por nós. A democracia 
antiga é vista, geralmente, como superior à moderna. Mas a 
democracia moderna não é uma degradação da antiga: ela traz 
uma novidade importante – os direitos humanos. A questão 
crucial dos direitos humanos é limitar o poder do governante. 
Eles protegem os governados dos caprichos e desmandos de 
quem está em cima, no poder.” 

(JANINE, Renato. A democracia, São Paulo, Publifolha, 2001, p. 8-10, texto 
adaptado.) 

 
A superioridade da democracia antiga com relação à moderna 
pode ser atribuída ao(à) 
 

 poder dado aos homens mais velhos, dotados de virtude e 
sabedoria, para decidirem sobre os destinos da cidade. 

 condução, de forma justa, da vida em sociedade e 
garantia do direito de todos os habitantes da cidade de 
participarem das assembleias. 

 poder dado aos homens que se destacaram como os mais 
corajosos nas guerras e aos mais capazes nas ciências e 
nas artes, para estes tomarem as decisões 
nas assembleias realizadas em praça pública. 

 fato de o povo eleger seus representantes políticos 
para tomar decisões sobre os destinos da cidade e definir 
os seus direitos, em praça pública, de modo a evitar 
atitudes arbitrárias e injustas dos governantes. 

 participação direta dos cidadãos nas decisões de 
interesse do todo no âmbito do espaço público. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33.  

   Ora, entre os antigos, normas de vida e exercícios espirituais 
formavam a essência da Filosofia, não da religião, e a religião 
estava mais ou menos separada das ideias sobre a morte e o 
além. Havia seitas, que eram filosóficas, pois a filosofia era a 
matéria de seitas que propunham convicções e normas de vida 
a quem elas pudessem interessar; um indivíduo se tornava 
estoico ou epicurista e se conformava mais ou menos a suas 
convicções. 

VEYNE, Paul. O Império Romano. In: ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges. História 

da vida privada: do Império Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2010. p. 201. (adaptado) 

 
Considerando o aspecto citado no texto, a religião na 
antiguidade greco-romana   
 

 tinha pouca aceitação entre as camadas sociais mais 
pobres. 

 forneceu as bases do funcionamento político daquelas 
sociedades. 

 possuía uma influência reduzida sobre a conduta moral dos 
cidadãos. 

 desprezava aspectos místicos e esotéricos em detrimento 
dos racionais. 

 promovia a intolerância e a perseguição de seitas com 
crenças diferentes. 

 
QUESTÃO 34.  

Da primeira Conferência Internacional para a 
Conservação dos Monumentos Históricos, que aconteceu em 
Atenas em 1931, só participaram europeus. A segunda, em 
Veneza, no ano de 1964, contou com a participação de três 
países não europeus: a Tunísia, o México e o Peru. Quinze 
anos mais tarde, oitenta países dos cinco continentes 
haviam assinado a Convenção do Patrimônio Mundial. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. 
São Paulo: Estação Liberdade: Editora Unesp, 2001. 

 
De acordo com o texto, que trata do reconhecimento do 
patrimônio cultural, podemos inferir que 
 

 os europeus foram a vanguarda na delimitação do conceito 
de patrimônio cultural e artístico, pois a construção das 
primeiras escolas de belas artes ocorreu na Europa. 

 os europeus, desde a década de 30, reconheciam os 
demais países mundiais como portadores de riquezas 
patrimoniais, que deveriam ser preservadas. 

 os europeus optaram pela democratização do 
reconhecimento das obras que compunham a diversidade 
do patrimônio cultural e artístico universal. 

 as nações despertaram para o reconhecimento e a 
preservação de seus patrimônios culturais, eliminando 
posturas racistas na qualificação de seus patrimônios. 

 as diversas nações aumentaram sua participação nas 
conferências para a conservação dos monumentos, o que 
evidencia uma maior conscientização para preservarem 
suas identidades. 
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QUESTÃO 35.  

Texto I 

Em todo o mundo, a leste e a oeste, as populações começaram 
a trocar a dependência às hordas de grandes animais "muitas 
das quais em rápido declínio" pela exploração de animais 
menores e de plantas. [...] Onde as condições fossem 
particularmente adequadas [...], as peças do quebra-cabeça da 
domesticação se acomodaram e os coletores transformaram-se 
em agricultores. 

 CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1993. 

 
Texto II 

Os historiadores acostumaram-se a separar a coleta e a 
agricultura como se fossem duas etapas da evolução humana 
bastante diferentes e a supor que a passagem de uma à outra 
tivesse sido uma mudança repentina e revolucionária. Hoje, 
contudo, admite-se que essa transição aconteceu de maneira 
gradual e combinada. Da etapa em que o homem era 
inteiramente um caçador-coletor passou-se para outra em que 
começava a executar atividades de cultivo de plantas silvestres 
[...] e de manipulação dos animais [...]. Mas tudo isso era feito 
como uma atividade complementar da coleta e da caça. 

 VICENTINO, Cláudio. História para o ensino médio: história geral e do Brasil. 
São Paulo: Scipione, 2005. 

 
Os textos analisam  
 

 o final do Período Neolítico e se posicionam de forma 
convergente quanto ao papel revolucionário 
desempenhado pela agricultura e pela domesticação dos 
animais.  

 o início do Período Neolítico e divergem entre si a respeito 
da existência da Revolução Neolítica, pois enquanto um 
indica uma transformação radical, o outro destaca a 
simultaneidade da caça, coleta e agricultura.  

 o início do Paleolítico Inferior e são contraditórios entre si, 
no que se relaciona aos efeitos da agricultura, dentre eles 
a sedentarização humana.  

 o final do Paleolítico Superior, no momento em que ocorreu 
a Revolução Agrícola, ambos afirmando que a caça e a 
coleta foram suprimidas pela agricultura.  

 a Transição Mesolítica, e concordam que, com o cultivo 
das plantas e a criação de animais, ocorreu a suspensão 
das atividades de caça e coleta, provocando a Revolução 
Neolítica. 

 

Geografia 
 
QUESTÃO 36.  

O relevo terrestre é resultante da atuação de dois conjuntos de 
forças denominadas agentes do relevo, que compreendem os 
agentes internos ou criadores do relevo e os agentes externos 
ou modificadores do relevo. Podemos considerar agentes 
internos e externos, respectivamente: 
 

 Tectonismo e intemperismo 
 Águas correntes e seres vivos 
 Vento e vulcanismo 
 Águas correntes e intemperismo 
 Abalos sísmicos e vulcanismo 

 
QUESTÃO 37.  

No início do século XX, um jovem meteorologista alemão, 
Alfred Wegener, levantou uma hipótese que hoje se confirma, 
qual seja: há 200 milhões de anos, os continentes formavam 
uma só massa, a Pangeia, que em grego quer dizer “toda a 
terra”, rodeada por um oceano contínuo chamado de 
“Pantalassa”. Com a intensificação das pesquisas, também se 
pode afirmar que, além dos continentes, toda a litosfera se 
movimenta, pois se encontra seccionada em placas, 

conhecidas como “placas tectônicas”, que flutuam e deslizam 
sobre a astenosfera, carregando massas continentais e 
oceânicas. Muitas teorias foram elaboradas para tentar explicar 
tais movimentos e, recentemente, descobriu-se que a 
explicação está relacionada: 
  

 ao vulcanismo que movimenta o magma. 
 ao princípio da isostasia (ísos = igual em força + stásis = 

parada). 
 ao princípio formador de montanhas conhecido por 

orogênese. 
 aos terremotos e vulcanismos, em razão de sua força na 

alteração das paisagens. 
 ao movimento das correntes de convecção que ocorrem no 

interior do planeta. 
  
QUESTÃO 38.   

  

 
TEIXEIRA et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 

  
Sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto afirmar que 
se 
 

 observa a geração de um sismo por liberação de esforços 
em uma ruptura. 

 evidenciam áreas de subducção com mergulho de uma 
camada sobre a outra. 

 percebem camadas que se comprimem e acumulam 
energia no núcleo terrestre. 

 destacam diferentes linhas de ruptura que propagam 
vibrações para a superfície. 

 ressalta uma zona de metaforfismo com deformação de 
rochas sedimentares químicas. 
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QUESTÃO 39.  

No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-
se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de 
Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural. A candidatura, 
apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), foi aprovada durante a 36.ª Sessão do Comitê 
do Patrimônio Mundial. O presidente do Iphan explicou que “a 
paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos 
chamar de civilização brasileira, com sua originalidade, 
desafios, contradições e possibilidades”. A partir de agora, os 
locais da cidade valorizados com o título da Unesco serão alvo 
de ações integradas visando à preservação da sua paisagem 
cultural. 

Disponível em: www.cultura.gov.br. Acesso em: 7 mar. 2013 (adaptado). 

 
O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio 
mundial deriva da 
 

 presença do corpo artístico local. 
 imagem internacional da metrópole. 
 herança de prédios da ex-capital do país. 
 diversidade de culturas presente na cidade. 
 relação sociedade-natureza de caráter singular. 

 
QUESTÃO 40.  

Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva 
da Corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de 
café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, 
uma bola cor rosa-choque. Anotei a posição e data: Latitude 
49°49′ N, Longitude 23°49’ W. 
Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma 
carta com a foto de um menino norueguês, segurando a bolinha 
e a estranha nota. 

KLINK. A. Parati: entre dois polos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998 
(adaptado). 

 
No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é 
 

 a relação que se estabelece entre as distâncias 
representadas no mapa e as distâncias reais da superfície 
cartografada. 

 o registro de que os paralelos são verticais e convergem 
para os polos, e os meridianos são círculos imaginários, 
horizontais e equidistantes. 

 a informação de um conjunto de linhas imaginárias que 
permitem localizar um ponto ou acidente geográfico na 
superfície terrestre. 

 a latitude como distância em graus entre um ponto e o 
Meridiano de Greenwich, e a longitude como a distância 
em graus entre um ponto e o Equador. 

 a forma de projeção cartográfica, usada para navegação, 
onde os meridianos e paralelos distorcem a superfície do 
planeta. 

 

Filosofia 
 
QUESTÃO 41.  

Podemos dizer que a filosofia se constitui quando os seres 
humanos começam a exigir provas e justificações racionais que 
validam ou invalidam as crenças cotidianas. Por que racionais? 
Por três motivos: 1) porque racional significa argumentado, 
debatido e compreendido; 2) porque racional significa que, ao 
argumentar e debater, queremos conhecer as condições e os 
pressupostos de nossos pensamentos e os dos outros e 3) 
porque racional significa respeitar certas regras de coerência do 
pensamento para que um argumento ou um debate tenha 
sentido. Deste modo, é possível chegar a conclusões que 
podem ser compreendidas, discutidas, aceitas e respeitadas 
por outros. 
 
De acordo com o texto, a filosofia se caracteriza por 

 uma forma de pensar acerca de certas questões e sua 
característica fundamental é o uso de argumentos lógicos.  

 preocupações com as comprovações científicas. 
 questões acerca da teologia, comprovações e mitologia 
 ser uma ciência da mesma forma que a biologia. 
 explicar racionalmente os mitos.  

 
QUESTÃO 42.  

No amor tudo é mistério: suas flechas e sua aljava, sua chama 
e sua infância eterna. Mas por que o amor é cego? Aconteceu 
que num certo dia o Amor e a Loucura brincavam juntos. 
Aquele ainda não era cego. Surgiu entre eles um 
desentendimento qualquer. Pretendeu então o Amor que se 
reunisse para tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a 
Loucura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta que lhe 
privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se a clamar por 
vingança, aos gritos. Diante de Júpiter, de Nêmesis – a deusa 
da vingança – e de todos os juízos do inferno, Vênus exigiu que 
aquele crime fosse reparado. Seu filho não podia ficar cego. 
Depois de estudar detalhadamente o caso, a sentença do 
supremo tribunal celeste consistiu em declarar a loucura a 
servir de guia ao Amor. 

Fonte: LA FONTAINE, Jean de. O amor e a loucura. In: Os melhores contos de 
loucura. Flávio Moreira da Costa (Org.). Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. 

 
A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para uma 
realidade humana. Esse tipo de explicação classifica-se como 
 

 Estética 
 Filosofia 
 Mitológica 
 Científica 
 Crítica 

 

Sociologia 
 
QUESTÃO 43.  

É fato bem conhecido que as estatísticas podem provar 
qualquer coisa. Nunca nos proporcionaram um quadro mais 
falso do que o relativo ao período de infância da Revolução 
Industrial na Inglaterra. Toda tabela de números mostrava 
progressos tremendos. [...] A Inglaterra, ao que tudo indica, 
devia ter sido então o paraíso que os autores de canções 
mencionam sempre. Foi, realmente, para uns poucos.  

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. LTC: Rio de Janeiro, 1986. p.162 
Fragmento.  

 
O período da Revolução Industrial é um dos mais importantes 
da História. Como bem afirma o texto, os ganhos econômicos 
não compensaram as perdas sociais. Até mesmo as crianças 
sentiram as mudanças que ocorreram com a Revolução 
Industrial, pois  
 

 viu-se a segregação classista, uma vez que as crianças de 
famílias mais humildes foram forçadas a ir para as fábricas, 
enquanto as das famílias burguesas puderam gozar de sua 
infância e seus estudos. 

 a escola teve grande desenvolvimento, pois precisava 
preparar os operários que iriam para as fábricas manter o 
alto índice de produtividade.  

 consolidou-se uma igualdade entre as crianças, pois a 
distinção classista se fundamentava somente através da 
função social adquirida no mundo do trabalho.  

 ocorreu uma reorganização social, segundo a qual todas 
as crianças foram empregadas nas fábricas, pois as 
primeiras letras eram desnecessárias na sociedade 
industrial.  

 percebeu-se o interesse dos operários em garantir o 
estudo e o bem-estar de seus filhos, pois sabiam que era a 
única maneira de ascender socialmente.  
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QUESTÃO 44.  

Émile Durkheim, analisando a organização da sociedade e o 
papel dos indivíduos em relação à criminalidade e ao direito, 
dizia: “(...) supondo que a pena possa realmente servir para 
proteger-nos no futuro, estimamos que deva ser, antes de tudo, 
uma expiação do passado. O que o prova são as precauções 
minuciosas que tomamos para proporcioná-la tão exatamente 
quanto possível à gravidade do crime; elas seriam inexplicáveis 
se acreditássemos que o culpado deve sofrer porque fez o mal 
e na mesma medida (...) Podemos dizer, pois, que a pena 
consiste em uma reação passional de intensidade graduada. 
Mas de onde emana esta reação? Do indivíduo ou da 
sociedade?”  

           Fonte: DURKHEIM, É. “Da divisão social do trabalho”. In: Os pensadores. 
Tradução de Carlos A. B. de Moura et al. São Paulo: Abril Cultural, 1978, 

p.45-46.  
 

De acordo com Durkheim e em resposta ao questionamento 
formulado pelo autor,  a reação que resulta em uma pena 
emana da (o) 
 

 sociedade, pois, quem sofre os atentados e ameaças são 
os membros da sociedade e não a própria sociedade.  

 sociedade, pois, quando um atentado é dirigido a um 
indivíduo, este deve ser considerado como um atentado à 
própria sociedade. 

 indivíduo, pois a pena, uma vez pronunciada, passa a ser 
uma punição individual e deixa de ter relação com a 
sociedade.  

 sociedade, pois quando um atentado é dirigido a um 
indivíduo, não deve ser considerado como um atentado à 
própria sociedade.  

 indivíduo, pois quem sofre atentados e ameaças são os 
membros da sociedade e não a própria sociedade.  

 
QUESTÃO 45.  

As novas tecnologias de comunicação têm moldado a vida 
moderna, a exemplo da situação expressa na charge. 

  
A charge retrata uma crítica a novas formas de 
 

 grupo e de conflito sociais.    
 mobilidade e de ação sociais.    
 interação e de relação sociais.    
 movimento e de instituição sociais.    
 alienação e de desigualdade sociais.    

 
 
 
 
 
 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
 

Biologia 
 
QUESTÃO 46.  

Uma teia alimentar é constituída por árvores frutíferas, 

bactérias e fungos do solo, coelhos, capim, serpentes, 

gafanhotos, gaviões e insetos frutívoros (isto é, que comem 

frutos). Os consumidores secundários são  

 

 árvores frutíferas, bactérias e fungos.  
 insetos frutívoros e gafanhotos. 
 coelhos, serpentes e gaviões. 
 serpentes e gaviões.  
 bactérias e fungos.  

 
QUESTÃO 47.  

Uma espécie de anfíbio apresenta fase larval aquática e 

onívora e fase adulta terrestre e carnívora. Nessa frase, 

encontramos os conceitos de  

 

 teia alimentar e hábitat. 
 ecossistema e biocenose. 
 hábitat e nicho ecológico. 
 biocenose e pirâmide de energia. 
 teia alimentar e nicho ecológico. 

 

QUESTÃO 48.  

As transferências de matéria e de energia nos ecossistemas 
são frequentemente representadas de forma gráfica, mostrando 
as relações entre os diferentes níveis tróficos em termos de 
quantidade. Como há perda de matéria e de energia em cada 
nível trófico, as representações adquirem a forma de pirâmide. 
Os principais tipos de pirâmides utilizadas em ecologia são: 

 As pirâmides de números indicam o número de indivíduos em 
cada nível trófico 

 As pirâmides de biomassa indicam a quantidade de matéria 
orgânica por unidade/área 

 As pirâmides de energia consideram a biomassa acumulada 
por unidade de tempo 
A imagem abaixo representa uma pirâmide ecológica 
classificada como: 

 

 

 
 Pirâmide de biomassa.  
 Pirâmide de massa. 
 Pirâmide de número. 
 Pirâmide de energia. 
 Pirâmide de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-Bc4b_FPEWCY/V5V8_XXdMkI/AAAAAAAAFVs/80AJA3qmvlMejnzubBlR3eCWwMybsgzmQCLcB/s1600/Casamentos+e+modernidade.png
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QUESTÃO 49.  

Na região da Quarta Colônia Italiana, no estado do RS, 

encontram-se fragmentos de Mata Atlântica, o que levou essa 

região a ser incorporada à Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, reconhecida pela Unesco em 1993. A importância 

dessa reserva reside na grande biodiversidade presente e no 

impedimento de sua extinção. Qual dos conceitos ecológicos a 

seguir abrange mais elementos da biodiversidade? 

 

 nicho 
 hábitat 
 espécie 
 população 
 comunidade  

 
QUESTÃO 50.  

O esquema abaixo mostra as relações tróficas em uma 
propriedade rural 
 

 
De acordo com o esquema, o homem é  

 

 produtor.  
 somente consumidor primário.  
 somente consumidor secundário.  
 somente consumidor terciário.  
 consumidor primário e secundário 
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Física 

 
QUESTÃO 51.  

Os sensores de presença podem funcionar de duas maneiras diferentes: por sensibilidade ao calor radiante ou ao movimento. Os 
sensores térmicos passivos captam a variação térmica e são calibrados de acordo com a temperatura do corpo humano. Assim, 
caso alguém entre no ambiente, provocando uma mudança repentina na temperatura ambiente, um alarme será automaticamente 
acionado. Os sensores de movimento, por sua vez, utilizam micro-ondas, como os radares rodoviários, para monitorar 
movimentações estranhas no recinto. Vale ressaltar que existem sensores de presença que aliam as duas tecnologias. 

Disponível em: https://blog.casashow.com.br (acesso em 01/02/2018). 

 
 
Os sensores de presença puramente térmicos detectam radiação que:  

 
 encontra-se no mesmo intervalo de frequências utilizadas em exames de ressonância magnética. 
 pode ser utilizada na esterilização de instrumentos cirúrgicos. 
 tem energia compatível com a das radiações utilizadas na radioterapia. 
 não tem energia suficiente para sensibilizar os receptores visuais humanos. 
 pode promover efeitos fotoquímicos, como o bronzeamento da pele. 

 

QUESTÃO 52.  

Na natureza existem diversas formas de radiação, ionizantes 
e não ionizantes. As ionizantes possuem energia capaz de 
ionizar células; dentre elas destacam-se os raios X e os raios 
gama. As radiações não ionizantes não possuem energia 
suficiente para ionizar células. Dentre elas, podemos citar 
infravermelho, ondas de rádio e micro-ondas.  
As informações apresentadas: 
 

 apontam para a utilização de ondas de rádio no tratamento 
de alguns tipos de cânceres. 

 permitem concluir que a radiação infravermelha pode ser 
utilizada na esterilização de instrumentos hospitalares. 

 descartam a ideia de que a radiação gama possa causar 
algum tipo de efeito no DNA. 

 justificam o temor de que a radiação emitida por aparelhos 
celulares possa produzir danos à saúde por alterações 
bioquímicas em tecidos. 

 justificam a utilização de ondas sonoras ao invés de raios X 
no exame de ultrassonografia. 

 
QUESTÃO 53.  

Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (Ibn al-Haytham; 965-
1040 d.C.) escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, 
com base em experimentos, explicava o funcionamento da 
visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento 
da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos 
conhecimentos científicos ocidentais e pelos europeus. Na 
figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida 
de edificações em um tecido utilizado como anteparo. 

 
Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o 
tecido corresponde ao(à) 
 

 íris 
 retina 
 pupila 
 córnea 
 cristalino 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

17  

 

QUESTÃO 54.  

Numa estrada retilínea, um ônibus viaja em MRU, percorrendo 
1,8 km em 2 minutos. 

 
Simultaneamente, uma pessoa viajando em MRU, na mesma 
estrada, no mesmo sentido em que se move o ônibus, gasta 30 
minutos para percorrer os mesmos 1,8 km. Baseando-se nos 
dados acima, pode-se afirmar que o módulo da velocidade da 
pessoa em relação ao motorista do ônibus é 
 

 zero. 
 14m/s. 
 16m/s. 
 15m/s. 
 17m/s. 

 
QUESTÃO 55.  

Comandada com velocidade constante de 0,4 m/s, a procissão 
iniciada no ponto indicado da Praça Santa Madalena segue 
com o Santo sobre o andor por toda a extensão da Av. Vanderli 
Diagramatelli. 

 
 
Para garantir a segurança dos devotos, a companhia de trânsito 
somente liberará o trânsito de uma via adjacente, assim que a 
última pessoa que segue pela procissão atravesse 
completamente a via em questão. 
Dados: A Av. Vanderli Diagramatelli se estende por mais de oito 
quarteirões e, devido à distribuição uniforme dos devotos sobre 
ela, o comprimento total da procissão é sempre 240 m. 
Todos os quarteirões são quadrados e têm áreas de 10 000 m

2
. 

A largura de todas as ruas que atravessam a Av. Vanderli 
Diagramatelli é de 10 m. 
Do momento em que a procissão teve seu início até o instante 
em que será liberado o trânsito pela Av. Geralda Boapessoa, 
decorrerá um intervalo de tempo, em minutos, igual a: 
 

 6. 
 8. 
 10. 
 12. 
 15. 

 
 
 
 
 
 
 

Química 

 
QUESTÃO 56.  

No interior do tubo da lâmpada fluorescente existem átomos de 
argônio e átomos de mercúrio. Quando a lâmpada está em 

funcionamento, os átomos de Ar  ionizados chocam-se com os 

átomos de Hg.  A cada choque, o átomo de Hg  recebe 

determinada quantidade de energia que faz com que seus 
elétrons passem de um nível de energia para outro, afastando-
se do núcleo. Ao retornar ao seu nível de origem, os elétrons do 

átomo de Hg  emitem grande quantidade de energia na forma 

de radiação ultravioleta. Esses raios não são visíveis, porém 

eles excitam os elétrons do átomo de P  presente na lateral do 
tubo, que absorvem energia e emitem luz visível para o 
ambiente.  
O modelo atômico capaz de explicar o funcionamento da 
lâmpada fluorescente é  
 

 Modelo de Dalton.    
 Modelo de Thomson.    
 Modelo de Rutherford.     
 Modelo de Böhr.  

 Modelo de Heisenberg.  
 
QUESTÃO 57.  

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    
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QUESTÃO 58.  

ITEM 05 - (Enem)  Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o 

derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama 
azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa 
mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, 
relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. 

Além do sal de cozinha (NaC ),  nela se encontram 

carboidratos, proteínas e sais minerais. 
Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama 
ocorre pela  
 

 reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás 
cloro.     

 emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da 
chama.     

 produção de derivado amarelo, pela reação com o 
carboidrato.     

 reação do gás de cozinha com a água, formando gás 
hidrogênio.     

 excitação das moléculas de proteínas, com formação de 
luz amarela.  

 
QUESTÃO 59.  

1-Na avenida Almirante Barroso, em uma parada de ônibus, 
existe um homem que coloca um imã em um cabo de vassoura, 
para fazer um processo que ele chama de “pente fino”, esse 

processo faz referência em uma separação de mistura,  da qual 
ele passa o cabo de vassoura com o imã na vala para coletar 
as moedas das pessoas que deixam cair. Esse processo de 
separação pode ser classificado como : 
 

 separação magnética  
 destilação simples 
 destilação fracionada 
 evaparação 
 levigação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 60.  

A solda macia (ou solda branca) é uma solda comum à base de 
uma liga de estanho e chumbo em variadas proporções. Na 
eletroeletrônica, as soldas são mais usadas em forma de fios, 

com a liga estanho/chumbo de proporção 60 40,  a qual 

possui ponto de fusão igual a 183 C.  Analisando o gráfico 

abaixo, que mostra o comportamento térmico dessa solda, 
podemos inferir que  
 

 
 A solda é constituída por substâncias com impurezas e 

com temperatura de ebulição constante. 
 O fenômeno que ocorre na região B é a solidificação, e há 

três fases em equilíbrio. 
 A solda é constituída por uma mistura eutética, pois funde 

em temperatura constante. 
 A solda é constituída por uma mistura azeotrópica, pois 

funde em temperatura constante. 
 Na região D da curva, coexistem as fases líquida e gasosa, 

e a temperatura permanece constante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


