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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

 

 

Linguagem e suas Tecnologias 
 

Espanhol 

 
QUESTÃO 1.  

 
Pero un dia, le fue presentado a Cortés un tributo bien distinto: 
un obsequio de veinte esclavas llegó hasta el campamento 
español y entre ellas, Cortés escogió a una. 
Descrita por el cronista de la expedición, Bernal Días del 
Castillo, como mujer de “buen parecer y entremetida y 
desenvuelta”, el nombre indígena de esta mujer era Malintzin, 
indicativo de que había nacido bajo signos de contienda y 
desventura. Sus padres la vendieron como esclava; los 
españoles la llamaron doña Marina, pero su pueblo la llamó la 
Malinche, la mujer del conquistador, la traidora a los indios. 
Pero con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció un 
extraordinario destino. Se convirtió en “mi lengua”, pues Cortés 
la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle a 
lo largo y alto del Imperio azteca, demonstrando que algo 
estaba podrido en el reino de Moctezuma, que en efecto existía 
gran descontento y que el Imperio tenía pies de barro. 

FUENTES, C. El espejo enterrado. Ciudad de México: FCE, 1992 (fragmento). 
 

Malinche, ou Malintzin, foi uma figura chave na história da 
conquista espanhola na América, ao atuar como 
 

 intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as 
fragilidades do Império. 

 escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos 
objetivos da Coroa. 

 amante do conquistador, dando origem à miscigenação 
étnica. 

 voz do seu povo, defendendo os interesses políticos do 
Império asteca. 

 maldição dos astecas, infundindo a corrupção no governo 
de Montezuma. 

 

QUESTÃO 2.  

 
Cabra sola 

 
Hay quien dice que soy como la cabra; 
Lo dicen lo repiten, ya lo creo; 
Pero soy una cabra muy extraña 
Que lleva una medalla y siete cuernos. 
¡Cabra! Em vez de mala leche yo doy llanto. 
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo. 
¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas, 
¡Cabra! Y escribo en los tebeos. 
Vivo sola, cabra sola, 
— que no quise cabrito en compañía — 
cuando subo a lo alto de este valle 
siempre encuentro un lirio de alegría. 
Y vivo por mi cuenta, cabra sola; 
Que yo a ningún rebaño pertenezco. 
Si sufrir es estar como una cabra, 
Entonces sí lo estoy, no dudar de ello. 

FUERTES, G. Poeta de guardia. Barcelona; Lumen, 1990. 
 

No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso 
utiliza a expressão “mala leche” para se autorrepresentar como 
uma pessoa 
 

 influenciável pela opinião das demais. 
 consciente de sua diferença perante as outras. 
 conformada por não pertencer a nenhum grupo. 
 corajosa diante de situações arriscadas. 
 capaz de transformar mau humor em pranto. 

 
QUESTÃO 3.  

Pensar la lengua del siglo XXI 

Aceptada la dicotomía entre “español general” académico y 
“español periférico” americano, la capacidad financiera de la 
Real Academia, apoyada por la corona y las grandes empresas 
transnacionales españolas, no promueve la conservación de la 
unidad, sino la  
unificación del español, dirigida e impuesta desde España (la 
Fundación Español Urgente: Fundeu). Unidad y unificación no 
son lo mismo: la unidad ha existido siempre y com ella la 
variedad de la lengua, riqueza suprema de nuestras culturas 
nacionales; la unificación lleva a la pérdida de las diferencias 
culturales, que nutren al ser humano y son tan importantes 
como la diversidad biológica de la Tierra. 
Culturas nacionales: desde que nacieron los primeros criollos, 
mestizos y mulatos en el continente hispanoamericano, las 
diferencias de colonización, las improntas que dejaron en las 
nacientes sociedades americanas los pueblos aborígenes, la 
explotación de las riquezas naturales, las redes comerciales 
coloniales fueron creando culturas propias, diferentes entre sí, 
aunque con el fondo común de la tradición española. Después 
de las independencias, cuando se instituyeron nuestras 
naciones, bajo diferentes influencias, ya francesas, ya inglesas; 
cuando los inmigrantes italianos, sobre todo, dieron su pauta a 
Argentina, Uruguay o Venezuela, esas culturas nacionales se 
consolidaron y con ellas su español, pues la lengua es, ante 
todo, constituyente. Así, el español actual de España no es sino 
una más de las lenguas nacionales del mundo hispánico. El 
español actual es el conjunto de veintidós españoles 
nacionales, que tienen sus propias características; ninguno vale 
más que otro. La lengua del siglo XXI es, por eso, una lengua 
pluricéntrica. 

LARA, L.F. Disponível em: www.revistaenie.clarin.com. Acesso em: 25 fev. 2013. 

 
O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e 
tem como função apontar que 
 

 as especificidades culturais rompem com a unidade 
hispânica. 

 as variedades do espanhol têm igual relevância linguística 
e cultural. 

 a unidade linguística do espanhol fortalece a identidade 
cultural hispânica. 

 a consolidação das diferenças da língua prejudica sua 
projeção mundial. 

 a unificação da língua enriquece a competência linguística 
dos falantes. 
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QUESTÃO 4.  

Adicciones y broncas: ¿Por qué dejé Facebook? 
Pese al indudable éxito de la marea azul de Facebook, algunas 
personas optan por un mundo menos conectado. “Yo lo dejé 
porque era increíblemente adictivo y perdía muchísimo tiempo”, 
explica Sonia (nombre ficticio), una médica madrileña de 35 
años. En cada visita los usuarios de la red suelen pasar 20 
minutos en media. Las personas que deciden abandonar el 
lugar suelen argumentar parecidas razones: pérdida de tiempo, 
relaciones superficiales o falta de privacidad. La última parte es 
en la que la red social ha avanzado más, en gran parte obligada 
por las autoridades de diferentes países. Desde hace un 
tiempo, el usuario tiene más opciones sobre qué quiere 
compartir y con quién. “En mi caso hubo un motivo concreto, 
una bronca con un familiar muy cercano. Después del enfado, 
fui a excluirlo de la lista de amigos. Pero, en el momento de 
hacerlo, me sentí ridículo al reparar en lo enganchado que yo 
estaba a esa red y pensé que mejor me eliminaba a mí mismo. 
Suena a broma pero ocurrió así”, explica Alberto (nombre 
ficticio), que afirma que se mantiene en otras redes, como 
Twitter, por motivos laborales. 

NAVAS, J. A. Disponível em: www.elmundo.es. Acesso em: 21 fev. 2012 (adaptado). 

 
Por meio de depoimentos, o texto exemplifica as razões de 
alguns usuários do Facebook para abandonar essa rede social. 
Com relação a Alberto, nome fictício de uma das pessoas 
citadas, o abandono do Facebook ocorreu porque 
 

 soube que investia vinte minutos diariamente na rede 
social. 

 percebeu que a sua rotina começara a perder interesse. 
 notou a dependência que tinha desenvolvido a essa rede. 
 compreendeu que ele expunha a intimidade da sua família. 
 descobriu a falta de utilidade da internet para conseguir 

emprego. 
 
QUESTÃO 5.  

El diario La Tercera, en su edición online, resalta que son “150 
mil los asistentes a la marcha” y que “exigen plebiscito” si el 
Gobierno no responde a las demandas. Además, rescata que 
para los organizadores la movilización fue “exitosa” y remarca 
que: “Un amplio porcentaje de los asistentes marchó en orden. 
Sólo al final de la movilización, grupos encapuchados 
quemaron un automóvil y atacaron edificios en el sector Paseo 
Bulnes”. En tanto, el periódico La Hora titula: “Con incidentes 
culmina nueva marcha por la Educación”. Pero aclara que la 
manifestación, “que había sido pacífica desde temprano”, 
finalizó “con disturbios”. Y repite la información del auto 
quemado en Paseo Bulnes que marca La Tercera, aunque 
aclara que el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, criticó los 
“desórdenes”. Mientras que la edición online de El Mercurio 
destacó que “incidentes aislados protagonizados por 
encapuchados se han producido en esta jornada en las 
principales ciudades del país, una vez concluidas las marchas 
por la educación”. 

Disponível em: www.clarin.com. Acesso em: 3 set. 2011. 
 

O texto resume informações divulgadas por três meios 
jornalísticos chilenos sobre manifestações estudantis ocorridas 
nesse país em função da melhoria da educação. Comparando 
essas informações, constata-se que os três fragmentos 
 

 destacam o incêndio de um automóvel durante a passeata. 
 assinalam tumultos no desfecho das manifestações. 
 reconhecem o sucesso das mobilizações realizadas. 
 evidenciam o descontentamento de políticos com o evento. 
 responsabilizam grupos encapuzados pelos incidentes. 

 
 
 
 

Inglês 

 

QUESTÃO 1.  

Classifying 
 

Philip and Annie wear glasses 
and so do Jim and Sue, 
but Jim and Sue have freckles, 
and Tracey and Sammy too. 
Philip and Jim are in boy’s group 
but Philip is tall like Sam 
whilst Jim is small like Tracey and Sue 
and Clare and Bill and Fran. 
Sue is in Guides and football 
whilst Helen fits in most things – 
except she’s a girl and quite tall. 
Jenny is curly and blonde and short 
whilst Sally is curly but dark; 
Jenny likes netball, writing and maths 
but Sally likes no kind of work. 
Philip and Sam are both jolly, 
Fran’s best for a quiet chat: 
now I 
have freckles, like joking, am tall, curly, dark, in Guides, football 
and play penny whistles and the piano… 
how do I fit into all that? 

NICHOLS, J. In: COLLIE, J.; LADOUSSE, G. Paths into Poetry. England: Oxford 
University Press, 1993. 

 
No poema Classifying, a escritora inglesa Judith Nichols 
compara várias pessoas com o objetivo de  
 

 enumerar a diversidade de características físicas.    
 classificar as preferências de diferentes pessoas.    
 ilustrar a relação entre tipo físico e estilo de vida.    
 destacar as singularidades de cada ser humano.    
 denunciar a intolerância às diferenças físicas.    

  
QUESTÃO 2.  

NYPD 911 OPERATORS 
 
Opportunities as a Police Communications Technician 
 
Police Communications Technicians (911 Operators/Radio 
Dispatchers) 
 
Starting Salary: $33,162 and can increase to $44,899 
 
Requirements: 

1.  Four year high school diploma. 
2.  New York City residency is required within 90 days of 

appointment. 
3.  Must be able to understand and be understood in English. 
4.  Must pass a drug screening. 
 
APPLICATION FEE: $47.00 - Payable on the day of the test. 

Disponível em: www.nypdcivilianjobs.com. Acesso em: 17 out. 2013. 

 
Neste anúncio de emprego no Departamento de Polícia da 
cidade de Nova Iorque, um dos requisitos para se preencher a 
vaga é  
 

 ser capaz de se comunicar em inglês.    
 pagar a taxa de inscrição antecipadamente.    
 morar em Nova Iorque por 90 dias após o teste.    
 ser experiente na área de combate às drogas.    
 ter diploma de ensino médio há quatro anos.    
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QUESTÃO 3.  

April 22, 2012 
 
The Power of Pictures 
by Vickie An 

 
In February, the group took a photography field trip to 

Haiti’s La Visite national park. A student holds up a lizard as her 
classmates snap away. 

It’s said that a picture is worth a thousand words. 
Conservation photographer Robin Moore believes this. He 
especially believes that the stories photographs can tell about 
the environment can inspire people to care for the earth. “It 
doesn’t matter what language you speak or what culture you 
come from, because a photo can speak to everyone,” Moore 
says. 

That’s the idea behind Frame of Mind. Moore 
cofounded the organization last year with environmental 
educator Deanna Del Vecchio and fellow nature photographer 
Neil Ever Osborne. The group is on a mission to help young 
people around the world connect with nature through 
photography workshops. 

In August 2011, Frame of Mind hosted its very first 
workshop with 20 youth journalists in Jacmel, Haiti. The 
workshop was held in partnership with Conservation 
International and Panos Caribbean. Each student was given a 
digital camera to use for the week and was taught how to use it. 
During the session, the kids learned about the local environment 
and how it relates to their lives. 

AN, V. Disponível em: www.timeforkids.com. Acesso em: 1 maio 2012 (adaptado). 

 
Reconhecendo o potencial da fotografia como uma linguagem 
universal, a organização mencionada intenciona levar  
 

 as gerações mais jovens a reconhecerem diferentes 
línguas e culturas.    

 os jovens a compreenderem melhor a relação entre o meio 
ambiente e suas vidas.    

 os estudantes haitianos a conhecerem seus parques 
nacionais.    

 os jornalistas locais a buscarem parcerias com 
organizações não governamentais.    

 os alunos de jornalismo do Haiti a usarem câmeras digitais 
em pesquisas.    

  
QUESTÃO 4.  

Brazil 
 

Brazil is a leader in entrepreneurship*, with an estimated one in 
eight adults being “entrepreneurs.” Much of the business that 
occurs in Brazil is done by single businesspeople either selling 
their homemade goods or providing their services. Foreign 
entrepreneurship is a bit of a rarity in Brazil. It is simple for a 
local businessperson to open a business by, in most cases, 
circumventing the typical red tape* associated with starting a 
business. The regulatory boards are so poorly managed and so 
open to bribes* that local entrepreneurs can easily sneak by 
without following proper procedure. For foreign businesspeople 
it is much more difficult. Foreigners draw attention to 
themselves (by merely being foreigners) and therefore fall prey 
to greater scrutiny. It is imperative for the foreign 
businessperson to hire a good “despachante” or broker to 
handle their interactions with government officials. 

(http://www.internationalentrepreneurship.com/americas/brazil Acesso em: 
16.02.2012. Adaptado) 

 
*entrepreneurship: empreendedorismo 
*red tape: burocracia 
*bribes: subornos 
 
De acordo com as informações do texto,  
 

 a minoria dos negócios no Brasil é feita por empresários 
solteiros.    

 a maior parte do empreendedorismo no Brasil é financiada 
pelo capital estrangeiro.    

 estrangeiros chamam atenção para si próprios por 
tentarem subornar as autoridades do governo.    

 empreendedores brasileiros conseguem abrir um negócio 
no Brasil mais facilmente do que os estrangeiros.    

 empreendedores brasileiros encontram dificuldade em abrir 
um negócio se não seguirem as leis governamentais.    

  
QUESTÃO 5.  

JUST LIKE HUMANS 

Animal personality is now taken seriously. 

 

 We name them, raise them, clothe them and spoil 

them. We describe them as manipulative, grumpy, sensitive and 

caring. And they're not even human - they're our pets. It's in our 

nature to ascribe human characteristics to animals even if they 

don't really exist. For this reason, in the interests of remaining 

objective observers of nature, scientists have taken pains to 

avoid anthropomorphizing animals. To talk about a dog's having 

a swagger or a cat's being shy would invite professional sneers. 

 In recent years, however, evidence has begun to show 

that animals have personalities after all. Chimps, for example, 

can be conscientious: they think before they act, they plan and 

they control their impulses, says Samuel Gosling, a Texas-

based psychologist. Research has identified similar personality 

traits in many other species. 

 The implications of these findings for research on 

human personality are powerful. Scientists can look to animal 

studies for insight into humans the same way they now look to 

animal testing for insight into drugs. Animal research has 

already begun to shed light on how different sights of people 

respond to medications and treatments - aggressive and 

passive rats respond differently to antidepressants, for example. 

The hope is that animals can help illuminate the murky interplay 

of genes and the environment on people's personalities. The 

research may even lead to predictions about what people will 

do, based on their personalities, when they're stressed out or 

frightened. Putting personality testing - already a thriving 

business - on a firm footing could uncover a wealth of 

knowledge about where personality comes from. 

(Newsweek, June 18, 2007) 

  

Segundo o texto,  

 

 cientistas se esforçam para atribuir características 
antropomórficas aos animais.    

 observadores da natureza afirmam que os gatos são 
tímidos.    

 características semelhantes às encontradas em 
chimpanzés foram identificadas em outras espécies 
animais.    

 a genética influencia claramente a personalidade dos 
animais.    

 o teste de personalidade em animais tornou-se um negócio 
de risco.    
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Português 

 

QUESTÃO 6.  

 

 
 
As informações presentes na campanha contra o bullying 
evidenciam a intenção de  
 

 destacar as diferentes ofensas que ocorrem no ambiente 
escolar.    

 elencar os malefícios causados pelo bullying na vida de 
uma criança.    

 provocar uma reflexão sobre a violência física que 
acontece nas escolas.    

 denunciar a pouca atenção dada a crianças que sofrem 
bullying nas escolas.    

 alertar sobre a relação existente entre o bullying e 
determinadas brincadeiras.    

  
QUESTÃO 7.  

Parestesia não, formigamento  

 
Trinta e três regras que mudam a redação de bulas no Brasil 

  
Com o Projeto Bulas, de 2004, voltado para a tradução 

do jargão farmacêutico para a língua portuguesa – aquela 
falada em todo o Brasil – e a regulamentação do uso de 
medicamentos no país, cinco anos depois, o Brasil começou a 
sair das trevas.  

O grupo comandado por uma doutora em Linguística 
da UFRJ sugeriu à Anvisa mudar tudo. Elaborou, também, "A 
redação de bulas para o paciente: um guia com os princípios de 
redação clara, concisa e acessível para o leitor de bulas", 
disponível em versão adaptada no site da Anvisa. 
Diferentemente do que acontece com outros gêneros, na bula 
não há espaço para inovações de estilo. "O uso de fórmulas 
repetitivas é bem-vindo, dá força institucional ao texto", explica 
a doutora. "A bula não pode abrir possibilidades de 
interpretações ao seu leitor".  

Se obedecidas, as 33 regras do guia são de serventia 
genérica – quem lida com qualquer tipo de escrita pode se 
beneficiar de seus ensinamentos. A regra 12, por exemplo, 
manda abolir a linguagem técnica, fonte de possível 
constrangimento para quem não a compreende, e recomenda: 
"Não irrite o leitor." A regra 14 prega um tom cordial, educado e, 
sobretudo, conciso: "Não faça o leitor perder tempo". 

Disponível em: revistapiaui.estadao.com br. Acesso em: 24 jul. 2012 (adaptado).  

 
As bulas de remédio têm caráter instrucional e complementam 
as orientações médicas. No contexto de mudanças 
apresentado, a principal característica que marca sua nova 
linguagem é o(a)  
 
 

 possibilidade de inclusão de neologismo.    
 refinamento da linguagem farmacêutica.    
 adequação ao leitor não especializado.    
 detalhamento de informações.    
 informalidade do registro.    

  
QUESTÃO 8.  

 

 
https://3.bp.blogspot.com/-

EF0aDB5bLeg/T5Fug0GhiDI/AAAAAAAAAog/fD_UcjNSlbk/s400/snop.jpg  

No início dos três primeiros quadrinhos os verbos “ouvi”, 
“espero” e “tenho” se caracterizam como sujeito 
 

 desinencial  
 indeterminado 
 inexistente 
 simples 
 composto 

 
QUESTÃO 9.  

Em "Eu era enfim, senhores, uma graça de alienado.", os 
termos da oração grifados são respectivamente, do ponto de 
vista sintático: 
 

 adjunto adnominal, vocativo, predicativo do sujeito 
 adjunto adverbial, aposto, predicativo do objeto 
 adjunto adverbial, vocativo, predicativo do sujeito 
 adjunto adverbial, vocativo, objeto direto 
 adjunto adnominal, aposto, predicativo do sujeito 

 
QUESTÃO 10.  

Em: As ruas foram lavadas pela chuva / Tinha grande amor à 
humanidade / Ele é carente de virtudes. Os termos 

destacados são, respectivamente: 
 

 complemento nominal, agente da passiva, complemento 
nominal 

 agente da passiva, complemento nominal, objeto indireto 
 objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto indireto 
 agente da passiva, complemento nominal, complemento 

nominal 
 objeto direto, objeto indireto, complemento nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-EF0aDB5bLeg/T5Fug0GhiDI/AAAAAAAAAog/fD_UcjNSlbk/s400/snop.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-EF0aDB5bLeg/T5Fug0GhiDI/AAAAAAAAAog/fD_UcjNSlbk/s400/snop.jpg
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Literatura  

 

QUESTÃO 11.  

“E durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, 
ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado o Miranda 
assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, 
aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia 
junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e 
mais grossas do que serpentes, minavam por toda a parte, 
ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e 
abalando tudo.” 

Fonte: AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço - São Paulo: Ática, 1997. 

 
O trecho acima, presente na obra “O Cortiço”, publicada a 
primeira vez em 1890 passa-se no Rio de Janeiro do fim do 
século XIX, que estava vivendo um processo de urbanização 
que não se estendeu as classes menos favorecidas. A respeito 
deste processo de urbanização, marque a alternativa que 
corresponde a um processo urbano característico desta época. 
 

 Amplo acesso a serviços básicos de saneamento. 
 Programas habitacionais de inclusão 
 Favelização das cidades. 
 Êxodo urbano. 
 Redução das desigualdades sociais. 

 
QUESTÃO 12.  

No texto a seguir, Machado de Assis faz uma crítica ao 
Romantismo: “Certo não lhe falta imaginação; mas esta tem 
suas regras, o astro, leis, e se há casos em que eles rompem 
as leis e as regras é porque as fazem novas, é porque se 
chama Shakespeare, Dante, Goethe, Camões. “ 
Com base nesse texto, notamos que o autor: 
 

 Preocupa-se com princípios estéticos e acredita que a 
criação literária deve decorrer de uma elaborada produção 
dos autores. 

 Refuga o Romantismo, na medida em que os autores 
desse período reivindicaram uma estética oposta à 
clássica. 

 Entende a arte como um conjunto de princípios estéticos 
consagrados, que não pode ser manipulado por 
movimentos literários específicos. 

 Defende a ideia de que cada movimento literário deve ter 
um programa estético rígido e inviolável. 

 Entende que Naturalismo e o Parnasianismo constituem 
soluções ideal para pôr termo à falta de invenção dos 
românticos. 

 
QUESTÃO 13.  

A distinção entre o Realismo e o Naturalismo nem sempre é 
muito nítida, exceto nos textos em que se exagera a segunda 
tendência.  
 
Sobre o naturalismo, pode-se inferir que  
 

 A personagem naturalista é reduzida a quase nada; seu 
comportamento aproxima-se do comportamento animal. 

 Uma característica frequente nas personagens realistas é a 
ênfase na satisfação de necessidades instintivas.  

 O desequilíbrio das personagens realistas permanece 
latente até que o ambiente físico e social não favoreça sua 
manifestação, portanto, juntando-se os fatores herança 
biológica e ambiente, criam-se condições para que se 
manifeste o conflito dramático da personagem realista.  

 Apenas os  naturalistas enfatizam o fato de a 
hereditariedade física e psicológica determinar o 
comportamento das personagens.  

 os personagens realistas e naturalistas tem uma grande 
preocupação em exacerbar suas criações e os ambientes 
descritos.    

QUESTÃO 14.  

CAPÍTULO PRIMEIRO / DO TÍTULO  
 
Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, 
encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que 
eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se 
ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-
me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não 
fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu 
estava cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto 
bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os 
versos no bolso. 
 
-- Continue, disse eu acordando.  
 
-- Já acabei, murmurou ele.  
 
-- São muito bonitos.  
 
Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não 
passou do gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a 
dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom 
Casmurro. 
 

Dom Casmurro, Machado de Assis 

 
Os realistas procuram retratar o homem e a sociedade a partir 
da observação do ambiente. E no ambiente são considerados 
os costumes, as atitudes, os comportamentos enquanto ocorre 
a busca pelas causas dos fatos e fenômenos retratados nas 
obras. 
Com base no texto de machado de Assis a  assertiva  que se 
encontra características da prosa do Realismo é 
 

 Objetivismo; subordinação dos sentimentos a interesses 
sociais; críticas às instituições decadentes da sociedade 
burguesa. 

 Idealização do herói; amor visto como redenção; oposição 
aos valores sociais. 

 Casamento visto como arranjo de conveniência; descrição 
objetiva; idealização da mulher. 

 Linguagem metafórica; protagonista tratado como anti-
herói; sentimentalismo. 

 Espírito de aventura; narrativa lenta; impasse amoroso 
solucionado pelo final feliz. 

 
QUESTÃO 15.  

“Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das 
impressões que ele recebeu chegando aqui: ela era a luz 
ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas da 
fazenda; era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o 
atordoara nas matas brasileiras, era a palmeira virginal e 
esquiva que se não torce a nenhuma outra palnta; era o veneno 
e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era 
a castanha do caju, que abre feridas com o seu azeite de fogo; 
ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca 
doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo 
dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras 
embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, 
para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor 
setentrional“ 
 
Ao contrário do Realismo que analisava a sociedade da mesma 
forma, mas com foco na burguesia, o Naturalismo fazia essa 
análise com a classe operária. O naturalista não admira o 

humano, mas sim coloca em evidência suas perversões e 
crueldades com expressões populares.  É normal encontrar 

em livros de escritores naturalistas expressões como “se 
contorce como um verme”, “come como um cavalo” ou “se 
escondeu como um rato”. seguindo os princípios da estética 
naturalista no Brasil qual a assertiva que condiz as 
características é 
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 O Naturalismo, por seus princípios científicos, considerava 
as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses 
e ideias sobre a sociedade e o homem. 

 O Naturalismo usou elementos da natureza selvagem do 
Brasil do século XIX para defender teses sobre os defeitos 
da cultura primitiva. 

 A valorização da natureza rude verificada nos poetas 
árcades se prolonga na visão naturalista do século XIX, 
que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os 
malefícios da mestiçagem. 

 O Naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das 
paisagens das cidades e do interior do Brasil. 

 O Naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura 
uma linguagem científica e hermética, fazendo com que os 
textos literários fossem lidos apenas por intelectuais 

 

Matemática e suas Tecnologias 
 
QUESTÃO 16.  

Na imagem abaixo, temos uma rampinha onde muitos 
cachorrinhos adoram brincar.  
 

 
 

A rampinha tem 1,4  metros de altura e uma inclinação de 45 .  

Usando a aproximação 2 1,4, . 

 
 Qual o comprimento da rampinha, dado pela hipotenusa do 
triângulo em destaque, em metros, é  
 

  3.  

  1,4.  

  2,8.  

  1,96.  

  2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17.  

Analise a figura a seguir e responda o que é solicitado.  
 

 
 
Um avião está voando paralelamente ao solo conforme 
demonstrado na figura. Marcelinho, cuja distância dos olhos até 

o solo é de 1,5 m,  avista o avião com um ângulo de visão de 

30 .   

 
Nesse momento, a distância do avião ao solo é igual a  
  

  6,5 3 m.  

  5 m.  

  5 3.  

  6,5 m.  

  11,5 m.
 

 
QUESTÃO 18.  

Um atleta de 1,70  metro de altura, percebe que, ao fazer 

flexões no momento em que estica os braços, seu corpo, em 

linha reta, forma um ângulo de 30  com o piso.  

 
Nessas condições, a que altura do piso se encontra a 
extremidade da sua cabeça? (Considere que os braços formam 
com o piso um ângulo reto).  
 

  85 cm.
 

  85 3 cm.
 

  
170 3

cm.
3  

  85 2 cm.
 

  340 cm.
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QUESTÃO 19.  

Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa 
retangular de papel transparente, na qual está desenhada em 

negrito uma diagonal que forma 30  com a borda inferior. O 

raio da base do cilindro mede 
6

cm,
π

 e ao enrolar a faixa 

obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. 
 

 
 
O valor da medida da altura do cilindro, em centímetro, é  
 

  36 3  

  24 3  

  4 3  

  36  

  72  
 
QUESTÃO 20.  

Os alunos pré-egressos do campus Jaboatão dos Guararapes 
resolveram ir até a Lagoa Azul para celebrar a conclusão dos 
cursos. Raissa, uma das participantes do evento, ficou curiosa 
pra descobrir a altura do paredão rochoso que envolve a lagoa. 
Então pegou em sua mochila um transferidor e estimou o 

ângulo no ponto A,  na margem onde estava, e, após nadar, 

aproximadamente, 70  metros em linha reta em direção ao 

paredão, estimou o ângulo no ponto B,  conforme mostra a 

figura a seguir:  
 

 
 
De acordo com os dados coletados por Raissa, qual a altura do 
paredão rochoso da Lagoa Azul?  
 

Dados: sen (17 ) 0,29,   tan (17 ) 0,30,   

cos (27 ) 0,89   e tan (27 ) 0,51.     

  

  50  metros.     

  51 metros.     

  89  metros.     

  70  metros.     

  29 metros    
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21.  

Seja f :   definida por 
3

f(x) .
2 sen x




 Se M  e m  

são respectivamente os valores máximo e mínimo que a função 

f  assume, o valor do produto M m  é  
 

  2,0.  

  3,5.  

  3,0.  

  1,5.  

   1,0 
 
QUESTÃO 22.  

O preço da castanha de caju costuma variar em função da 
época do ano. Em períodos de colheita farta, o preço é menor, 
devido ao aumento na oferta. Já em períodos de entressafra, o 
preço atinge valores maiores. A variação de preço de produtos 
sazonais – a castanha de caju é um exemplo – é geralmente 
modelada por funções trigonométricas. Considere que a função 
a seguir representa o preço, em real, de um quilo de castanha 
de caju em função do tempo, expresso em mês, com t = 0 
correspondendo ao  
mês de janeiro. 

 
Os períodos de entressafra da castanha de caju ocorrem  nos 
meses de 
 

 julho, com periodicidade anual. 
 agosto, com periodicidade anual. 
 fevereiro, com periodicidade anual. 
 janeiro e julho, com periodicidade semestral. 
 fevereiro e agosto, com periodicidade semestral. 

 
QUESTÃO 23.  

A função y a bcosx,   com a  e b  reais, representada 

graficamente a seguir, intersecta o eixo y  no ponto de 

coordenadas (0, 1)  e tem valor máximo y 5.  Qual é o valor 

da soma 5a 2b?  

 

  
  4  

  1  

  3  

  2  

  6  
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QUESTÃO 24.  

A atração gravitacional que existe entre a Terra e a Lua 
provoca, entre outros fenômenos, o da chamada maré 
astronômica, que se caracteriza pelo periódico aumento e 
diminuição do nível do mar. Medindo e tabulando essas 
variações, os estudiosos do assunto podem descrever 
matematicamente o comportamento do nível do mar em 
determinado local por meio de uma função. 
 
A fórmula a seguir corresponde a medições feitas na cidade de 
Boston, no dia 10 de fevereiro de 1990. 
 

h(t) 1,5 1,4 cos t
6

π 
    

 
 

 
Nessa função, h(t) (em metros) corresponde à altura do nível do 
mar, e t ao tempo transcorrido desde a meia-noite (em horas). 
Com base nessas informações, quantas horas se passaram 
desde o início da medição até que o nível do mar tenha atingido 
2,2 metros pela primeira vez?  
 

 2 horas    
 3 horas    
 4 horas    
 5 horas    
 6 horas    

 
QUESTÃO 25.  

Observe o gráfico de uma função trigonométrica cosseno, dada 

pela expressão f(x) m ncos(2x),   sendo m, n  e p  

números reais, com ponto de mínimo em x p,  que é a 

abscissa do ponto Q.  

 

 
 

O valor de 
mnp  é igual a  

  

  
2

1

4π
 

  
2

1

π
 

  
2

4

π
 

  2π  

  24π  

 
QUESTÃO 26.  

Chama-se matriz diagonal à toda matriz quadrada em que 
todos os elementos não pertencentes à diagonal principal são 
nulos. Sabendo-se disso, considere o conjunto de todas as 
matrizes diagonais com duas linhas, compostas somente de 
números naturais e tendo o seu determinante igual a 36. Sendo 
assim, o número de elementos desse conjunto de matrizes será 

 1 
 8 
 9 
 16 
 20 

 

QUESTÃO 27.  

Uma tabela é composta por colunas (denotadas por A, B, C, ...), 
e linhas (denotadas por 1, 2, 3, ...). Cada campo da tabela é 
identificado por sua coluna e por sua linha, nessa ordem. Por 
exemplo, o primeiro campo dessa tabela é A1. Foram coloridos 
26 campos dessa tabela, que são: D28, D29, D30, D31, D32, 
D33, D34, D35, D36, E28, E29, E32, E33, F28, F29, F32, F33, 
G28, G29, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36. Os campos 

que foram coloridos formaram uma imagem que se assemelha 
a 
 

 terceira vogal do alfabeto. 
 primeira letra do alfabeto. 
 segunda letra do alfabeto. 
 décima sexta letra do alfabeto. 
 quinta consoante do alfabeto. 

 

QUESTÃO 28.  

A matriz quadrada A, definida genericamente por A = aij, é 
dada por a11 = 0; a12 = - 4; a13 = 2; a21 = x; a22 = 0; a23 = (1 
- z); a31 = y; a32 = 2z e, por último, a33 = 0. Desse modo, para 
que a matriz A seja uma matriz antissimétrica, os valores de 
a21, a23, a31 e a32 deverão ser, respectivamente, iguais a: 

 
 4; -2; -2; -2. 
 4; -2; 2; -2. 
 4; 2; -2; -2. 
 -4; -2; 2; -2. 
 -4; -2; -2; -2. 

 

QUESTÃO 29.  

Para saber o custo total (em reais) na produção de x uniformes 

para um grupo de soldados, primeiramente substitui-se cada 
elemento x, da matriz a seguir, pela quantidade de uniformes 

que se quer produzir e calcula-se o determinante dessa matriz, 
obtendo-se, assim, o custo total na produção destes x 

uniformes igual ao valor do determinante. 

 
Dessa forma, para se produzir 70 uniformes para um grupo de 

soldados, o custo total nessa produção será de 
 

 R$ 4.100,00. 
 R$ 3.500,00. 
 R$ 3.100,00. 
 R$ 2.500,00. 
 R$ 2.100,00. 

 

QUESTÃO 30.  

Sabendo que A é uma matriz quadrada de ordem 3 e que o 
determinante de A é -2, calcule o valor do determinante da 

matriz 3A. 
 

 – 8 
 – 54 
 27 
 18 
 – 2 
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Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 
 

História 

 

QUESTÃO 31.  

 

Texto 1 

 
 
Texto 2 

 
Imagens: Reprodução 

 
As imagens retratam dois tipos de vestuário utilizados na 
França, na segunda metade do século XVIII, às vésperas da 
eclosão da Revolução de 1789. Considerando as imagens no 
seu contexto histórico podemos inferir que 
 

 As vestimentas não constituíam elemento de diferenciação 
social na França pré-revolucionária.  

 As gravuras apontam para a forte influência de elementos 
da cultura norte-americana na sociedade francesa do 
século XVIII. 

 As duas gravuras revelam trajes usados pelo mesmo grupo 
social, a nobreza; no entanto, o traje mostrado no texto 2 
era reservado para uso doméstico. 

 O texto 2 retrata o traje utilizado pelos sans-
culottes (proletariado urbano), em que as calças largas e 
compridas substituíam o culotte usado pelos nobres. 

 A calça apertada e curta (culotte) mostrada no texto 1 era 

reservada para os que não tinham condições econômicas 
de comprar uma peça completa e mais confortável. 

 
 
 
 

QUESTÃO 32.  

 

 
SCHWARCZ, LM Como barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos 

trópicos. São Paulo: Cia. das Letras, 1998 (adaptado) 

 
Essas imagens de D. Pedro II foram feitas no início dos anos de 
1850, pouco mais de uma década após o Golpe da 
Maioridade. Definir o contexto histórico em que foram 
produzidos e os elementos simbólicos destacados, essas 
imagens representadas 
 

 jovem imaturo que agir de forma irresponsável 
 imperador adulto que governaria segundo as leis.  
 líder guerreiro que comandaria como vitórias militares.  
 soberano religioso que acataria a autoridade papal.  
 monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo. 

 
QUESTÃO 33.  

Na noite do dia 24 de janeiro de 1835, os católicos 
comemorados, na Igreja do Bonfim, uma festa de Nossa 
Senhora da Guia, protetora dos navegantes e uma das muitas 
representações de Nossa Senhora. Enquanto isso, os negros 
africanos celebravam ou Ramadã, nas senzalas. Foi nessa 
noite que uma revolta começou. 

http://zonacurva.com.br/revolta-dos- escravos-muculmanos- em-1835- na-bahia / 

 
O texto acima aborda um dos mais relevantes eventos,  Revolta 
dos Malês representou o (a) 
 

 conscientização da população urbana em apoio à abolição 
da escravidão. 

 expansão das idéias liberais defendidas pelas lojas 
Maçônicas. 

 reação dos negros islâmicos em relação ao fanatismo 
religioso dos católicos. 

 reação dos escravos em busca de uma unidade cultural 
dos negros. 

 insatisfação com a condição de exploração dos escravos. 
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QUESTÃO 34.  

No século XVIII, a revogação da Lei do Selo causou grande 
tristeza aos políticos ingleses, o que, entretanto, contrastava 
com a alegre movimentação dos trabalhadores na beira do cais, 
em decorrência da reabertura dos armazéns de manufaturados 
e da partida para a América de inúmeros navios carregados de 
mercadorias. 
A "tristeza" dos políticos com a medida citada anteriormente 
está ligada ao fato de que 
 

 a revogação da Lei do Selo representou um golpe nas 
pretensões inglesas de arrecadação, mediante impostos, 
nas colônias americanas. 

 a revogação da Lei do Selo significou a vitória dos norte-
americanos que, assim, não mais precisariam pagar 
impostos sobre o chá, o ferro e o açúcar. 

 a pressão popular sobre o Parlamento aumentou, já que, 
com a revogação da Lei do Selo, do Chá e do Açúcar, os 
membros das Câmaras dos Lordes e dos Comuns voltaram 
a ficar submetidos ao rei inglês. 

 em meados do século XVIII, a metrópole inglesa perdeu 
cerca da metade de seu mercado consumidor de 
manufaturas, face ao crescimento da produção colonial. 

 as Treze Colônias criaram impedimentos à atuação inglesa 
no continente americano, delimitando a ação da metrópole 
exclusivamente às áreas de plantation do sul. 

 
QUESTÃO 35.  

Os processos de ocupação do território americano do Norte 
simbolizam, para muitos historiadores, a presença do ideário 
europeu no Novo Mundo. Os pioneiros ingleses do Mayflower 
construíram uma sociedade baseada na justiça e no 
cumprimento dos valores religiosos e morais protestantes. Essa 
base fundadora teve papel essencial na formação dos Estados 
Unidos da América. 
 
No que diz respeito a fundação e a formação dos Estados 
Unidos, é possível arguir que 
 

 a Revolução Americana de 1776 representou, nos Estados 
Unidos, a presença dos valores da Revolução Francesa, 
mostrando como os americanos estavam sintonizados com 
a Europa e não queriam se separar da Inglaterra. 

 a Revolução Americana de 1776 foi o episódio que 
representou, de forma mais cabal, a presença da tradição 
dos primeiros colonos, através do sentido de liberdade e da 
ideia de "destino manifesto". 

 a Revolução Americana de 1776 apresentou valores que 
eram oriundos das culturas indígenas da região americana 
e por isso garantiu a expressão radical de liberdade, na 
revolução. 

 a revolução de 1776 foi um episódio isolado na história dos 
Estados Unidos, pois fundamentou-se em valores de 
unidade que não foram capazes de fazer dos Estados 
Unidos um país americano. 

 a Revolução Americana de 1776 foi apenas um ensaio do 
que ocorreria no século XIX nos Estados Unidos, por isso, 
podemos pensá-la como um a pêndice da Guerra de 
Secessão, esta sim, vinculada à Revolução Francesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografia 
 
QUESTÃO 36.  

Observe as manchetes abaixo e assinale a alternativa correta: 
Umidade relativa do ar abaixo dos 20% em Goiás 

(dm.com.br, 28/08/2012). 

Umidade do ar chega a 90% no Acre e previsão é de chuvas 
esta semana 

(g1.globo.com, 18/11/2013). 

Com base em seus conhecimentos sobre clima e elementos 
climáticos, podemos dizer que 
 

 em Goiás a amplitude térmica tende a ser maior que no 
Acre. 

 no Acre as chuvas deverão ser mais curtas e brandas, 
enquanto em Goiás elas serão fatalmente mais fortes e 
intensas. 

 as temperaturas provavelmente serão semelhantes nos 
dois estados, pois eles encontram-se nas mesmas 
latitudes. 

 as secas no Centro-Oeste e as chuvas no Norte do país 
não são comuns nos períodos noticiados e são resultantes 
do aquecimento global. 

 as chuvas no Acre são causadas pelo mesmo fator que 
propicia a seca em Goiás: a distância ou proximidade em 
relação ao mar. 

 
QUESTÃO 37.  

Por que Santa Cruz do Sul e cidades próximas “submergiram” 
nesta quinta-feira? Conforme a MetSul Meteorologia, o que 
causou o verdadeiro dilúvio foi o encontro de ar mais seco e frio 
vindo de Sul e Oeste, que encontrou a atmosfera quente e 
saturada de umidade sobre o vale. 
Conforme a meteorologista Estael Sias, o ar mais frio 
condensou a grande quantidade de umidade que havia na 
região e as nuvens despejaram enorme volume de água [...]. 
Gaz (21/11/2013). Meteorologia explica o que causou forte chuva. Disponível em: 

http://www.gaz.com.br/ 
 

De acordo com a explicação realizada pelo meteorologista, o 
fenômeno climático mencionado pelo texto está relacionado: 
 

 com a formação de duas frentes frias na região 
 com o encontro entre duas massas de ar distintas 
 com o choque entre duas frentes quentes. 
 com a formação de duas frentes de ar de características 

distintas em uma mesma região 
 com a precipitação espontânea resultante do acúmulo de 

água na atmosfera. 
 
QUESTÃO 38.  

Para a atual proposta de identificação das macrounidades do 
relevo brasileiro, elaborada por Ross (1989), foram 
fundamentais os trabalhos de Ab’Saber e os relatórios e mapas 
produzidos pelo Projeto Radambrasil. Ross passou a 
considerar para o relevo brasileiro, conforme as suas origens, 
as unidades de planaltos, depressões e planícies. 

Adaptação: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2005. 

 
Assim, as unidades do relevo brasileiro que, de acordo com a 
gênese, segundo Ross, são resultantes de deposição de 
sedimentos recentes de origem marinha são 
 

 as Planícies Costeiras. 
 as Depressões Relativas. 
 os Planaltos Arqueados. 
 os Planaltos orogenéticos. 
 as Planícies Absolutas. 
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QUESTÃO 39.  

Na Terra, a água presente na hidrosfera encontra-se na forma 
de vapor-d'água condensada ou de cristais de gelo. Na 
litosfera, ela se infiltra, formando as águas subterrâneas, ou flui, 
formando as águas superficiais. De toda a água que cobre a 
Terra, cerca de 97% é salgada, e apenas 2,5% é de água doce. 

 
Com base nas informações apresentadas, é possível concluir 
que o(a) 
 

 ciclo hidrológico recebe influência de rios e lagos, sendo 
estes os principais responsáveis pela formação de nuvens 
e precipitações. 

 navegação, o comércio, a pesca e o turismo são 
fatores que fazem com que muitas pessoas se afastem 
das regiões oceânicas. 

 água doce do planeta não está distribuída apenas em rios 
e lagos, pois sua maior composição encontra-se na 
atmosfera. 

 mar e o oceano possuem propriedades físicas e químicas 
distintas das propriedades das águas continentais. 

 oceano é um sistema fechado e independente darelação 
de interação entre os demais geossistemas. 

 
QUESTÃO 40.  

Entende-se como bacia hidrográfica o conjunto de terras 
drenadas pelas águas de um rio principal e seus afluentes. 
Embora o Brasil apresente problemas de escassez de água no 
Nordeste, reúne as maiores bacias hidrográficas do planeta. 
Analise a seguinte afirmativa. A maior bacia hidrográfica do 
mundo apresenta extenso percurso navegável e drena áreas do 
Brasil e de outros países sul-americanos, apresentando, 
também, um grande potencial hidrelétrico ainda muito 
fracamente aproveitado. 
  
O texto da afirmativa se refere à Bacia 
  

 Platina. 
 do Tocantins-Araguaia. 
 Amazônica. 
 do São Francisco. 
 do Orinoco. 

 

Filosofia 
 

QUESTÃO 41.  

“As normas morais variam e dependem da cultura e do período 
histórico. Também podem ser questionadas e destituídas”. Isso 
significa que: 
 

 Não precisamos deliberar sobre as normas impostas; 
 Nós temos que concordar com as normas morais porque 

são as normas da nossa cultura; 
 As normas morais são impostas pelos governos e devemos 

seguir de forma incondicional. 
 Não agimos de forma “moral” se obedecermos às regras 

que a sociedade estabelece. 
 A moral é um conjunto de valores pelos quais as pessoas 

guiam seus comportamentos e, por isso, está sujeita a 
mudanças, por isso dependem do país e do momento 
histórico em que as pessoas estão inseridas. 

 
QUESTÃO 42.  

Chegar ao ponto de ônibus, entrar no transporte coletivo, 
descer no local de destino. Em cada um dos pontos desse 
trajeto é possível ver um grande número de trabalhadores 
informais. São vendedores ambulantes, com suas bugingangas, 
doces e salgados à venda. Até mesmo nos terminais, onde 
esse tipo de atividade é proibida, eles estão lá, pois a proibição 
não é mais forte do que a necessidade de sobrevivência.  
 
Assim como proibir a venda nos terminais não tem sido eficaz 
diante da preocupação em pagar as contas e atender às 
necessidades básicas de um ser humano, o “fique em casa”, 
que parece ser um mantra repetido à exaustão e extremamente 
necessário em meio à pandemia de coronavírus, também não. 
E é pensando na realidade dos trabalhadores informais, 
principalmente idosos, que o medo passou a andar lado a 
lado,por isso fizeram em uma campanha de arrecadação que 
acontece no Território do Bem, que abrange Jaburu, Gurigica, 
Floresta, Consolação, Bairro da Penha, São Benedito, Itararé, 
Engenharia e Bonfim, em Vitória.  

https://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/em-meio-ao-medo-do-coronavirus-a-
solidariedade 

 
O texto acima é uma triste realidade que estamos vivendo 
nesse século xxi, no entanto no campo da ética vimos que é 
justamente nesse momento que surge a  
 

 prosperidade 
 felicidade 
 esperança 
 solidariedade 
 verdade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/em-meio-ao-medo-do-coronavirus-a-solidariedade
https://seculodiario.com.br/public/jornal/materia/em-meio-ao-medo-do-coronavirus-a-solidariedade
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Sociologia 

 
QUESTÃO 43.  

“A legislação penal do fim do século XIX determinava: a 
ociosidade era considerada ‘crime’ e, como tal, punida. 
Reconhecida e legitimada abertamente, a prática da repressão 
aos desempregados e subempregados – os pobres – ficava 
clara no discurso dos responsáveis pela segurança pública e 
pela ordem nas cidades. O controle social dessas camadas 
deveria ser realizado de forma rígida. Sidney Chalhoub afirma 
que os legisladores brasileiros utilizam o termo ‘classes 
perigosas’ como sinônimo de ‘classes pobres’, e isso significa 
dizer que o fato de ser pobre o torna automaticamente perigoso 
à sociedade [...]. A existência do crime, da vagabundagem e da 
ociosidade justificava o discurso de exclusão e perseguição 
policial às camadas pobres e despossuídas”.  

(PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. 
São Paulo: Ática, 2002. p. 24.)  

 
O texto discute a configuração das classes sociais no Brasil, 
tomando como referência as questões da cidadania e da 
violência. Com base nesse tema, ao final do século XIX, 
 

 a ação dos poderes públicos no trato da questão social 
estava centrada na supressão dos desníveis entre as 
classes sociais, condição básica para a emergência do 
Brasil industrializado.  

 a herança colonial da estrutura social brasileira conduzia o 
poder estatal a reconhecer como legítimas as lutas das 
classes populares no questionamento da estrutura política 
oligárquica vigente.  

 o combate às “classes perigosas” obrigava os poderes 
públicos à implementação de políticas de geração e 
distribuição de renda, reduzindo, assim, a influência do 
Partido Comunista Brasileiro junto aos pobres.  

 a repressão policial restringia-se aos desempregados e 
subempregados, pois os trabalhadores assalariados eram 
protegidos por uma legislação trabalhista que garantia, por 
exemplo, aposentadoria e descanso remunerado. 

 o desemprego e a criminalidade referidos às classes 
populares eram vistos pelos poderes públicos, menos 
como questão social e mais como questão de polícia, 
dentro de uma concepção restritiva de cidadania.  

 
QUESTÃO 44.  

Observe a tabela a seguir elaborada por Pierre Bourdieu:  
 

 
 

Com base na tabela, verifica-se que a  
 

 pesquisa sobre as classes sociais indica as similitudes e 
simetrias dos gostos e práticas sociais das classes baixas, 
médias e superiores.  

 pesquisa sobre as classes baixas, médias e altas revela o 
quanto a dimensão cultural dificilmente coincide com a 
dimensão econômica das diferenças.  

 pesquisa sobre a dimensão cultural das classes sociais 
demonstra que há diferenças nos seus estilos de vida e de 
consumo.  

 pesquisa sobre as classes sociais e suas hierarquias 
desautorizam as afirmações sobre possíveis assimetrias 
nas escolhas de consumo.  

 pesquisa sobre o consumo e as prática sociais das três 
classes denuncia a apropriação da cultura popular pelas 
classes superiores.  

 
QUESTÃO 45.  

Na produção social que os homens realizam, eles entram em 
determinadas relações indispensáveis e independentes de sua 
vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio 
definido de desenvolvimento das suas forças materiais de 
produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura 
econômica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se 
erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual 
correspondem determinadas formas de consciência social.  

MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In. MARX, K. ENGELS F. Textos 
3. São Paulo. Edições Sociais, 1977 (adaptado). 

 
Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida 
no sistema capitalista faz com que 
 

 o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-
valia. 

 o trabalho se constitua como o fundamento real da 
produção material. 

 a consolidação das forças produtivas seja compatível com 
o progresso humano. 

 a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao 
desenvolvimento econômico. 

 a burguesia revolucione o processo social de formação da 
consciência de classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-zIx1Pz5cWLA/V3-1pIeZyZI/AAAAAAAAFKI/gs80WsSI8QcmRXnFwALKX5P1Sy3X_NnZACLcB/s1600/uel-2010-q27-tabela-bordieu11.jpg


 

 

 

 

 
 

13  

 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
 

Biologia 
 
QUESTÃO 46.  

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2015, indicam 
que o número de fumantes no Brasil caiu nos últimos nove 
anos. No entanto, o país ainda apresenta cerca de milhões de 
habitantes sujeitos a um maior risco de desenvolvimento de 
diversos tipos de câncer, doenças pulmonares e 
cardiovasculares devido ao tabagismo. Entre as principais 
doenças pulmonares relacionadas ao cigarro está o enfisema, 
que é uma irritação respiratória crônica, de lenta evolução, na 
qual as paredes internas dos alvéolos pulmonares são 
destruídas. O indivíduo que sofre de enfisema apresenta 
respiração ofegante, com chiado e falta de ar, que se agravam 
à medida que a doença avança. Os sintomas do enfisema 
estão diretamente relacionados à função das estruturas 
pulmonares que são afetadas por essa doença. A função 
principal dessas estruturas é  
 

 produzir muco para revestir as vias aéreas e garantir a 
umidificação e purificação do ar inalado.  

 facilitar a passagem do ar até os bronquíolos, onde ocorre 
o processo de hematose.  

 permitir que ocorram as trocas gasosas entre o sangue e o 
ar que foi inalado.  

 promover o movimento de inspiração e expiração do ar.  
 sustentar a estrutura interna dos pulmões. 

 
QUESTÃO 47.  

O suco gástrico contém um ácido, produzido pelas células da 
parede do estômago, que desempenha papel fundamental para 
a eficiência do processo digestório no ser humano. O consumo 
excessivo de antiácidos pode interferir na atuação do suco 
gástrico, prejudicando o funcionamento normal do estômago.  
 
As duas principais funções do estômago prejudicadas por esse 
uso excessivo são: 
 

 Emulsificação de gorduras – absorção de aminoácidos. 
 Quebra de moléculas de carboidratos – produção de muco. 
 transformação de pepsinogênio em pepsina – eliminação 

de micro-organismos. 
 Digestão de compostos lipídicos – manutenção de pH 

adequado à absorção. 
 Absorção de água e sais minerais – alteração da flora 

gástrica. 

 
QUESTÃO 48.  

LEIA, AGORA, OS FRAGMENTOS DE TEXTO ABAIXO, 
PUBLICADOS NO SITE DE DRAUZIO VARELLA. 

 
O bacilo de Koch é transmitido nas gotículas eliminadas pela 
respiração, por espirros e pela tosse. 
Para que a primo-infecção ocorra, é necessário que ele chegue 
aos alvéolos. Se não alcançar os pulmões, nada acontece. A 
partir dos alvéolos, porém, pode invadir a corrente linfática e 
alcançar os gânglios (linfonodos), órgãos de defesa do 
organismo. 
A doença evolui quando a pessoa não consegue bloquear o 
bacilo que se divide, rompe a célula em que está fagocitado e 
provoca uma reação inflamatória muito intensa em vários 
tecidos a sua volta. O pulmão reage a essa inflamação 
produzindo muco e surge tosse produtiva. 
Como o bacilo destrói a estrutura alveolar, formam-se cavernas 
no tecido pulmonar e vasos sanguíneos podem romper-se. Por 

isso, na tuberculose pulmonar, é frequente a presença de tosse 
com eliminação de catarro, muco e sangue. 
 
DIAGNÓSTICO 
Leva em consideração os sintomas e é confirmado pela 
radiografia do pulmão e análise do catarro. 
Ajudam a confirmar o diagnóstico o teste de Mantoux, que 
consiste na aplicação de tuberculina (extraída da própria 
bactéria) debaixo da pele, a broncoscopia e a biópsia pulmonar. 
 
RECOMENDAÇÕES 
– Lembre-se de que desnutrição, alcoolismo, uso de drogas 
ilícitas e de medicação imunossupressora aumentam o risco de 
contrair a doença. 
– Familiares e pessoas próximas aos infectados devem manter 
certos cuidados básicos como forma de afastar o risco de 
contágio durante a fase inicial da doença. 
– Portadores do vírus HIV e de doenças como diabetes, por 
exemplo, podem desenvolver formas graves de tuberculose. 
Por isso, devem manter-se sob constante observação médica. 
– Leve seu filho para tomar a vacina BCG contra a tuberculose. 
Se não foi vacinado, aos cinco anos deve fazer o teste de 
Mantoux, ou PPD. Caso não apresente reação, deve ser 
vacinado em qualquer faixa de idade. 

(disponível no site http://drauziovarella.ig.com.br/, acessado em julho de 2009) 

 
Após a leitura do texto de Drauzio Varella, pode-se inferir que 
 

 Uma pessoa contaminada pela tuberculose tosse e espirra 
perto de um paciente com diabetes. Não há problemas, 
porque a tuberculose só é perigosa para os portadores do 
vírus da AIDS. 

 O bacilo adentrou a corrente linfática de uma pessoa e 
alcançou os gânglios. A situação é perigosa, pois afeta 
sistemicamente o organismo podendo agravar o quadro. 

 O bacilo não conseguiu atingir os alvéolos de uma pessoa. 
Mesmo assim a situação indica que essa pessoa 
desenvolverá obrigatoriamente os sintomas da tuberculose. 

 Uma criança tem 5 anos e ainda não tomou a vacina BCG. 
Ela deve tomá-la imediatamente, antes de qualquer teste, 
independente se entrou em contato com alguém 
contaminado ou não. 

 Foram identificadas 6 crianças desnutridas em uma creche 
municipal. O risco de essas crianças adquirirem 
tuberculose só é real se elas forem filhas de pais 
alcoólatras. 

 
QUESTÃO 49.  

Carl Von Linné (170-1778) considerou a existência de apenas 
dois reinos biológicos em nosso planeta: Animal e Vegetal. 
Posteriormente, o zoólogo Ernst Haeckel criou o termo Protista, 
para designar um conjunto de organismos, que não eram 
caracterizados nem como plantas nem como animais. Uma 
nova proposta surgiu incorporando o reino Monera, 
representado pelas bactérias e cianobactérias. Por fim, Robert 
Whittaker, em 1960, propôs elevar os fungos a reino, 
aumentando para cinco. A não inclusão dos vírus no sistema de 
classificação justifica-se  
 

 Ausência das estruturas que compõem uma célula. 
 Conjunto de seres unicelulares. 
 Características reprodutivas que não necessitam de 

gametas. 
 Desconhecimento do seu papel ecológico. 
 Seres que podem ser autotróficos ou heterotróficos, 

dependendo do ambiente. 
 
 
 
 
 
 

http://drauziovarella.ig.com.br/
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QUESTÃO 50.  

Durante muito tempo, o homem categorizou os seres vivos em 
apenas dois grupos, as plantas e os animais. Ao longo do 
tempo, várias alterações desse conceito foram sendo 
introduzidas por vários cientistas importantes, como Ernest 
Haeckel, Herbert Copeland, Robert Whittacker e, finalmente, 
Carl Woese, que dividiu todos os seres vivos em três domínios. 
Sobre essa categorização, observe a figura abaixo. 
 

 
Com base na figura e em seus conhecimentos sobre o assunto, 
depreende-se que os domínios descritos nas caixas 1, 2 e 3, 
respectivamente são 
 

 Monera; Bacteria; Eukarya. 
 Archaea; Bacteria; Eukarya. 
 Monera; Protista; Eukarya. 
 Protista; Eukarya; Monera. 
 Bacteria; Archaea; Eukarya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física 

 
QUESTÃO 51.  

Duas esferas metálicas, muito leves, estão penduradas por fios 
perfeitamente isolantes, em um ambiente seco, conforme figura 
ao lado. Uma barra metálica positivamente carregada é 
encostada em uma das esferas e depois afastada. Após o 
afastamento da barra, qual deve ser a situação das esferas, 
sabendo—se que a carga inicial das esferas é nula? 

 
 

  

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://djalmasantos.wordpress.com/2017/03/31/testes-de-taxonomia-1/09-169/
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QUESTÃO 52.  

Deseja-se carregar negativamente um condutor metálico pelo 
processo de indução eletrostática. Nos esquemas I e II, o 
condutor está fixado numa haste isolante; F é um fio condutor 
que permite o contato com a Terra dos pontos A, B e C do 
condutor. 

 

 

 
Devemos utilizar: 
 

 o esquema I e ligar necessariamente F em C, pois as 
cargas positivas aí induzidas atrairão elétrons da Terra, 
enquanto, se ligarmos em A, os elétrons aí induzidos, pela 
repulsão eletrostática, irão impedir a passagem de elétrons 
para a região C. 

 o esquema II e ligar necessariamente F em A, pois as 
cargas positivas aí induzidas atrairão elétrons da Terra, 
enquanto, se ligarmos em C, os elétron saí induzidos, pela 
repulsão eletrostática, impedirão a passagem de elétrons 
para a região A. 

 qualquer dos esquemas I ou II, desde que liguemos F, 
respectivamente, em C e em A. 

 o esquema I, em que a ligação F com o condutor poderá 
ser efetuada em qualquer ponto deste, pois os elétrons 
fluirão da Terra para o condutor, até que o mesmo atinja o 
potencial da Terra. 

 o esquema II, em que a ligação de F com o condutor 
poderá ser efetuada em qualquer ponto deste, pois os 
elétrons fluirão da Terra para o condutor, até que o mesmo 
atinja o potencial da Terra. 

 
QUESTÃO 53.  

Duas partículas, A e B, eletrizadas com cargas positivas, são 
colocadas próximas uma da outra, no vácuo. Sabe-se que as 
massas das partículas são iguais e que a carga elétrica da 
partícula A é maior que a carga elétrica da partícula B. 
Considerando que sobre as partículas atuem apenas as forças 
de natureza eletrostática, de acordo com as leis de Coulomb e 
de Newton, imediatamente após serem soltas, as partículas se 
 

 repelem e ficam sujeitas à mesma aceleração. 
 repelem e a aceleração a que a partícula A fica sujeita é 

menor que a da partícula B. 
 repelem e a aceleração a que a partícula A fica sujeita é 

maior que a da partícula B. 
 atraem e ficam sujeitas à mesma aceleração. 
 atraem e a aceleração a que a partícula A fica sujeita é 

menor que a da partícula B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 54.  

Pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece 
os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de 
água(em volume). 

 
As densidades desses componentes são dados na tabela. 
água= 1000g/L   álcool= 800g/L 
 
Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 
cinco postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das 
normas. Colheu , então uma amostra do produto de cada posto 
e mediu a densidade de cada uma delas. Obteve os seguintes 
reusltados: 

 
A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam 
com o combustível adequado somente os postos 

 
 I e II 
 I e III 
 II e IV 
 III e V 
 IV e V 
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QUESTÃO 55.  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
O vazamento de petróleo no Golfo do México, em abril de 2010, 
foi considerado o pior da história dos EUA. O vazamento 
causou o aparecimento de uma extensa mancha de óleo na 
superfície do oceano, ameaçando a fauna e a flora da região. 
Estima-se que o vazamento foi da ordem de 800 milhões de 
litros de petróleo em cerca de 100 dias. 
 

 
Quando uma reserva submarina de petróleo é atingida por uma 
broca de perfuração, o petróleo tende a escoar para cima na 
tubulação como consequência da diferença de pressão, ΔP, 

entre a reserva e a superfície. Para uma reserva de petróleo 
que está a uma profundidade de 2000 m e dado g = 10 m/s

2
, o 

menor valor de ΔP para que o petróleo de densidade ρ = 0,90 
g/cm3 forme uma coluna que alcance a superfície é de 

 

 

 
 1,8×10

2
 Pa.                                 

 1,8×10
7
 Pa.                                      

 2,2×10
5
 Pa.                                   

 2,2×10
2
 Pa.  

 3,0×10
2
 Pa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Química 

 
QUESTÃO 56.  

Segundo o Decreto-Lei nº.  7.841, de 08/08/1945, água mineral 
é aquela proveniente de fontes naturais ou de fontes 
artificialmente captadas que possua composição química ou 
propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas 
comuns, 
 
Com características que lhe confiram uma ação 
medicamentosa. 
 
Sabendo disso, observe o rótulo a seguir. 

 
 
Se toda a água da embalagem for evaporada, será obtida uma 
massa de potássio, em gramas, igual a 
 

 0,0278. 
 0,0139. 
 0,139. 
 1,39. 
 2,78    . 
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QUESTÃO 57.  

Os acidentes de trânsito, no Brasil, em sua maior parte são 
causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é 
o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão 
de uma lata de cerveja provoca uma concentração de 
aproximadamente 0,3 g/L de álcool no sangue. A tabela abaixo 
mostras os efeitos sobre o corpo humano provocados por 
bebidas alcoólicas em  função de níveis de concentração de 

álcool no sangue:  

Concentração de álcool 
no sangue (g/L) 

Efeitos 

0,1 - 0,5 Sem influência aparente, ainda 
que com alterações clínicas  

0,3 - 1,2 Euforia suave, sociabilidade 
acentuada e queda da atenção  

0,9 - 2,5 Excitação, perda de julgamento 
crítico, queda da sensibilidade e 
das reações motoras  

1,8 - 3,0 Confusão mental e perda da 
coordenação motora  

2,7 - 4,0 Estupor, apatia, vômitos e 
desequilíbrio ao andar  

3,5 - 5,0 Coma e morte possível  

 
Uma pessoa que tenha tomado duas  latas de cerveja 
provavelmente apresenta  
 

 queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras.  
 aparente normalidade, mas com alterações clínicas e 

euoria suave.  
 confusão mental e falta de coordenação motora. 
 disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar. 

 estupor e risco de parada respiratória. 
 

QUESTÃO 58.  

Ao adicionar um pouco de açúcar ou sal na água e mexer até a 
obtenção de uma mistura homogênea, estaremos preparando 
uma solução.Uma substância capaz de dissolver a outra é 
denominada solvente e a que foi dissolvida é chamada de 
soluto; logo a água é um solvente para o açúcar, para o sal e 
para várias outras substâncias. 

 

Imagine que uma pessoa, para adoçar seu suco, tenha utilizado 
17,1 g de açúcar (massa molar igual a 342 g/mol) para um copo 
de 500 ml do líquido. Qual é a concentração final em mol/ de 
açúcar nesse suco? 
 

 0,001 
 0,01 
 0,1 
 1 
 10 

 

QUESTÃO 59.  

Admite-se que as cenouras sejam originárias da região do atual 
Afeganistão, tendo sido levadas para outras partes do mundo 
por viajantes ou invasores. Com base em relatos escritos, 
pode-se dizer que as cenouras devem ter sido levadas à 
Europa no século XII e, às Américas, no início do século XVII. 
Em escritos anteriores ao século XVI, há referência apenas a 
cenouras de cor roxa, amarela ou vermelha. É possível que as 
cenouras de cor laranja sejam originárias dos Países Baixos, e 
que tenham sido desenvolvidas, inicialmente, à época do 
Príncipe de Orange (1533-1584). 
No Brasil, são comuns apenas as cenouras laranja, cuja cor se 
deve à presença do pigmento betacaroteno, representado a 
seguir. 
 

 
 
Com base no descrito acima, e considerando corretas as 
hipóteses ali aventadas, é possível afirmar que as cenouras de 
coloração laranja  
 

 podem ter sido levadas à Europa pela Companhia das 
Índias Ocidentais e contêm um pigmento que é um 
polifenol insaturado.    

 podem ter sido levadas à Europa por rotas comerciais 
norte-africanas e contêm um pigmento cuja molécula 
possui apenas duplas ligações cis.    

 podem ter sido levadas à Europa pelos chineses e contêm 
um pigmento natural que é um poliéster saturado.    

 podem ter sido trazidas ao Brasil pelos primeiros 
degredados e contêm um pigmento que é um polímero 
natural cujo monômero é o etileno.    

 podem ter sido trazidas a Pernambuco durante a invasão 
holandesa e contêm um pigmento natural que apresenta 
uma cadeia carbônica insaturada. 

 
QUESTÃO 60.  

A seguir está representada a estrutura do ácido fumárico. 
 

 
 
A respeito desse ácido, é possível inferir que ele possui  
 

 somente átomos de carbono secundários e cadeia 
carbônica normal.    

 átomos de carbono primários e secundários, e cadeia 
carbônica ramificada.    

 átomos de carbono primários e secundários, e cadeia 
carbônica insaturada.    

 átomos de carbono primários e terciários, e cadeia 
carbônica saturada.    

 átomos de carbono primários e terciários, e cadeia 
carbônica ramificada.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


