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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE  

Linguagem e suas Tecnologias 
 

Espanhol 

 
QUESTÃO 1.  

Emigrantes 

En todo emigrante existen dos posibles actitudes vitales: una la 
de considerar su experiencia como aventura pasajera, vivir 
mental y emocionalmente en la patria de origen, cultivando su 
nostalgia, y definir la realidad presente por comparación con el 
mundo que se ha dejado; la otra es vivir el presente tal como 
viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar raíces y dominar 
nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, aprenderla y 
asimilarla. El drama personal del emigrante reside en el hecho 
de que casi nunca es posible esa elección en términos 
absolutos y, al igual que el mestizo, se siente parte de dos 
mundos sin integrarse por completo en uno de ellos con 
exclusión del otro. 

DEL CASTILLO, G. C. América hispánica (1492-1892). In: DE LARA, M. T. Historia 
de España. Barcelona: Labor, 1985 

 
O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, 
o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da 
 

 constatação de sua existência no entrelugar. 
 instabilidade da vida em outro país. 
 ausência de referências do passado. 
 apropriação dos valores do outro. 
 ruptura com o país de origem. 

 
QUESTÃO 2.  

En un año de campaña paraguaya, he visto muchas cosas 
tristes… 
He visto la tierra, con su fertilidad incoercible y salvaje, sofocar 
al hombre, que arroja una semilla y obtiene cien plantas 
diferentes y no sabe cuál es la suya. He visto los viejos caminos 
que abrió la tiranía devorados por la vegetación, desleídos por 
las innundaciones, borrados por el abandono. 

BARRET, R. Lo que he visto. Cuba: XX Feria Internacional del Libro de la Habana, 
2011. 

 
Rafael Barret nasceu na Espanha e, ainda jovem, foi viver no 
Paraguai. 
 
O fragmento do texto Lo que hai visto revela um pouco da 
percepção do escritor sobre a realidade paraguaia, marcada, 
em essência, pelo(a) 
 

 desalento frente às adversidades naturais. 
 amplo conhecimento da flora paraguaia. 
 impossibilidade de cultivo da terra. 
 necessidade de se construírem novos caminhos. 
 despreparo do agricultor no trato com a terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 3.  

Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota 
gorda, y, como todo escritor, siento a veces la amenaza de la 
parálisis, de la sequía de la imaginación, nada me ha hecho 
gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años 
construyendo una historia, desde su incierto despuntar, esa 
imagen que la memoria almacenó de alguna experiencia vivida, 
que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo que 
germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar 
convertir esa niebla agitada de fantasmas en una historia. 
“Escribir es una manera de vivir”, dijo Flaubert. 

Discurso de Mario Vargas Llosa al recibir el Premio Nobel de Literatura 2010. 
Disponível em: www.nobelprize.org. Acesso em: 7 maio 2014 (fragmento) 

 
O trecho apresentado trata do fazer literário, a partir da 
perspectiva de Vargas Llosa. 
 
Com base no fragmento “me hace sudar la gota gorda”, infere-
se que o artifício da escritura, para o escritor, 
 

 ativa a memória e a fantasia. 
 baseia-se na imaginação inspiradora. 
 fundamenta-se nas experiências de vida. 
 requer entusiasmo e motivação. 
 demanda expressiva dedicação. 

 
QUESTÃO 4.  

El robo 

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

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

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

 problema do abandono de crianças nas ruas. 
 excesso de trabalho na sociedade atual. 
 angústia provocada pela fugacidade do tempo. 
 violência nos grandes centros urbanos. 
 repressão dos sentimentos e da liberdade. 
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QUESTÃO 5.  

Obituario* 

Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos 
y sin embargo 
el ataúd de pino fue importado de Ohio; 
lo enterraron al borde de una mina de hierro 
y sin embargo 
los clavos de su ataúd y el hierro de la pala 
fueron importados de Pittsburg; 
lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo 
y sin embargo 
las lanas de los festones del ataúd eran de California. 
Lo enterraron con un traje de New York, 
un par de zapatos de Boston, 
una camisa de Cincinatti 
y unos calcetines de Chicago. 
Guatemala no facilitó nada al funeral, 
excepto el cadáver. 
* Paráfrasis de un famoso texto norteamericano. 

NOGUERAS, L. R. Las quince mil vidas del caminante. La Habana: Unea,1977. 

 
O texto de Luis Rogelio Nogueras faz uma crítica 
 

 à dependência de produtos estrangeiros por uma nação. 
 ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos. 
 à má qualidade das mercadorias guatemaltecas. 
 às dificuldades para a realização de um funeral. 
 à ausência de recursos naturais na Guatemala. 

 

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.  

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.    
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QUESTÃO 3.   

Fight the Violence! 

Oct 14, 2011 6:53 PM EDT 
 

What if gang violence in America could be reduced just by 
talking? Professor and activist David Kennedy talks with 
Ben Crair about his new book, Don’t Shoot, criticism of his 
plan, and the economics of gangs. 
 

In 1995, David M. Kennedy went to Boston on behalf of* 
Harvard’s Kennedy School of Government to study violent 
crime. Like many American cities at that time, Boston was 
suffering a wave of homicides. After linking up with a special 
Boston Police Department task force, Kennedy and his team 
recognized that most of the killing was the work of a small 
handful of identifiable gang members. Rather than locking them 
all up, they tried something new: They met with the gang 
members and community leaders, offered them assistance in 

getting off the streets, and warned them that, if any single gang 
member committed another murder*, they would crack down* 
on the entire group. Crime dropped almost overnight, and 
Kennedy’s “Operation Ceasefire,” as it has come to be known, 
has been implemented in more than 70 cities, addressing 

issues from gun violence to drug markets to juvenile robberies. 
Now, Kennedy recounts his experiences in a new book, Don’t 
Shoot: One Man, a Street Fellowship, and the End of Violence 
in Inner-City America. 

(Newsweek, 14.10.2011. Adaptado)  

 
Assinale a alternativa que apresenta o motivo correto pelo qual 
David M. Kennedy foi a Boston.  
 

 Prender os membros das gangues.    
 Proteger os líderes das comunidades.    
 Estudar o problema da criminalidade violenta.    
 Trabalhar como espião para o governo norte-americano.    
 Ministrar um curso na Harvard’s Kennedy School of 

Government.    
  
QUESTÃO 4.  

 
Here’s how long you can work before your brain 

1
shuts 

down 

 
 I’m having a hard time starting this article. According to 
research out of the University of Melbourne, that might be 
because I’m middle-aged and work too much. Economists 
determined that burning the midnight oil makes you, well, 
dumber.” Our study highlights that too much work can have 
adverse effects on cognitive functioning,” they conclude. 
 Tell us something we didn’t know. Who hasn’t, at the 
end of a seemingly endless workweek, found themselves 
staring blankly at their computer screen or into space unable to 
remember what they had for lunch, let alone form a coherent 
thought about the task at hand? 
 For some employees, of course – the average resident 
2
physician or, these days, that “

3
gig economy” worker who 

makes ends meet by banging away at multiple projects – long 
hours are a fact of modern working life. And there’s a cost. 
Medical researchers have shown that working too much can 
affect employees’ physical and mental health. 

 So how much is too much? For people age 40  and 

older, working up to roughly 25  hours per week boosts 

memory, the ability to quickly process information and other 
aspects of cognitive function, according to the study, which drew 

on a longitudinal survey that tracks the well-being of 6,000  

Australians. Beyond 25  hours a week, the middle-aged brain 

doesn’t work as well, the study indicates, noting that the findings 
apply to both men and women. 

<http://tinyurl.com/j4os8ck> Acesso em: 24.08.2016. Adaptado. 

 
 

Glossário 
1
to shut down: parar de operar/funcionar. 

2
physician: médico. 

3
gig economy: ambiente de trabalho baseado em empregos 
temporários e contratos de curta duração.  

 
Afirma-se, no terceiro parágrafo, que  
 

 o tratamento de doenças decorrentes de trabalhos físicos é 
mais caro do que o de trabalhos mentais.    

 os médicos apresentam, em média, jornadas de trabalho 
mais curtas do que os economistas.    

 o trabalho em excesso é um fator de risco somente para 
pessoas que têm trabalhos físicos.    

 jornadas longas fazem parte da vida moderna de trabalho 
para alguns médicos residentes.    

 muitas horas de trabalho não afetam a saúde física e 
mental dos empregados.    

 
QUESTÃO 5.    

A TASTE OF PRISON FOOD 

 

SIX REINFORCED STEEL DOORS STAND between 

the outside world and the Clink, a restaurant located inside Her 

Majesty’s High Down Prison, Surrey. Diners are stripped of their 

mobile phones and tobacco products, and whisked through an 

airless waiting room filled with swaggering “screws,” who clank 

keys and slam doors. Inside lies a 
1
slick restaurant with 

chromotherapy mood lighting, polished black granite surfaces, 

and gray wool upholstered chairs that wouldn’t be out of place in 

a West End eatery. Only the plastic cutlery gives the game 

away--as well as the fact that all of the chefs face special 

restrictions on the usage of the knives. It looks like a West End 

eatery, but the plastic cutlery suggests otherwise. 

The Clink is the brainchild of prison officer Kathleen 

Ruby and professional chef Alberto Crisci, who coaches 

offenders on how to make adventurous dishes like avocado 

sorbet. Their hope is that the culinary skills prisoners learn in 

the sparkling-clean open kitchen might help them get jobs on 

release. The restaurant, which serves surprisingly tasty dishes-- 

like steak onglet with béarnaise sauce, slow-cooked pork belly, 

cheese soufflé omelette, and organic salad grown from the 

prisoners’ own garden resembles something between Hell’s 

Kitchen and Prison Break. A charming French waiter (serving a 

14-year sentence for drug offenses) completes the haute 

cuisine mirage. And a good-looking Spanish prisoner makes a 

mean espresso on the huge Gaggia machine, before sending 

guests back into the concrete courtyard surrounded by barbed 

wire and sevenmeter fences-definitely putting the kibosh on 

anyone planning to dine and dash (www.theclinkonline.com). 

S.G. 

(A Taste of Prison Food. In: Newsweek, September 2009, p.48)  

 

A função do restaurante Clink, localizado numa prisão norte-
americana, é  
 

 recepcionar “chefs” de cozinha famosos.    
 proporcionar aos prisioneiros com boa conduta 

oportunidade de receber seus familiares.    
 oferecer cenário para as filmagens da série “Prision Break”.    
 fornecer pratos prontos para orfanatos locais.    
 promover situações de socialização aos prisioneiros, por 

meio do incentivo a habilidades culinárias.    
 
 
 
 
 
 

http://www.theclinkonline/
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Português 

 

QUESTÃO 6.  

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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 8.  

 

 
Reprodução 

 

Sobre a associação entre práticas de atividades físicas e o uso 
de anabolizantes, o infográfico informa que a aplicação desses 
produtos 

   
 ocasiona problemas de ordem dermatológica, hepática e 

hormonal. 
 ajuda a regular o ciclo menstrual feminino, tornando 

as mulheres mais férteis. 
 estimula os atletas a melhorarem suas performances na 

área do fisiculturismo. 
 interfere, com exclusividade, na vida sexual dos indivíduos 

do grupo masculino. 
 melhora a capacidade reflexiva do indivíduo e reduz os 

problemas com distúrbios metabólicos. 
 
QUESTÃO 9.  

Ora dizeis, não é verdade? Pois o Sr. Lúcio queria esse cravo, 
mas vós lho não podíeis dar, porque o velho militar não tirava 
os olhos de vós; ora, conversando com o Sr. Lúcio, acordastes 
ambos que ele iria esperar um instante no jardim... 

MACEDO, J. M. A moreninha. Disponível em: www.dominiopublico.com.br. Acesso 
em: 17 abr. 2010 (fragmento). 

 
O trecho faz parte do romance A moreninha, de Joaquim 

Manuel de Macedo. Nessa parte do romance, há um diálogo 
entre dois personagens. A fala transcrita revela um falante que 
utiliza uma linguagem  
 

 lírica, com expressões e termos empregados em sentido 
figurado.    

 regional, com termos característicos de uma região.    
 informal, com estruturas e léxico coloquiais.    
 técnica, com termos de áreas específicas.    
 culta, com domínio da norma padrão.    

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 

 

 
 

5  

 

QUESTÃO 10.  

10 anos de “hashtag”: a ferramenta que mobiliza a internet 

 
A “hashtag”, ícone das redes sociais, celebrou em 

2017 seus primeiros 10 anos de uso no acompanhamento dos 
grandes eventos mundiais com um efeito de mobilização e 
expressão de emoção e humor. 

A palavra-chave precedida pelo símbolo do jogo da 
velha foi popularizada pelo Twitter antes de ser incorporada por 
outras redes sociais. A invenção foi de Chris Messina, designer 
americano especialista em redes sociais. Em 23 de agosto de 
2007, o usuário intensivo do Twitter propôs em um tuíte usar o 
jogo da velha para reagrupar mensagens sobre um mesmo 
assunto. Ele lançou, então, a primeira “hashtag” #barcamp 
sobre oficinas participativas dedicadas à inovação na web. 

O compartilhamento das palavras-chaves – que já são 
citadas 125 milhões de vezes por dia no mundo – já serviu de 
trampolim para mobilizações em massa.  

Alguns slogans que tiveram grande efeito mobilizador 
foram o #BlackLivesMatter (Vidas negras importam), após a 
morte de vários cidadãos americanos negros pela polícia, e 
#OccupyWallStreet (Ocupem Wall Street), referente ao 
movimento que acampou no coração de Manhattan para 
denunciar os abusos do capitalismo. 

AFP. Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 24 ago. 2017 (adaptado). 

 
Ao descrever a história e os exemplos de utilização da hashtag, 
o texto evidencia que a 
 

 incorporação desse recurso expressivo pela sociedade 
impossibilita a manutenção de seu uso original.    

 incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o 
flexibilizou e o potencializou.    

 incorporação pela sociedade caracterizou esse recurso 
expressivo de forma definitiva.    

 esse recurso expressivo se tornou o principal meio de 
mobilização social pela internet.    

 esse recurso expressivo precisou de uma década para 
ganhar notabilidade social.    

  

Literatura  

 

QUESTÃO 11.  

Descreve com galharda propriedade o labirinto confuso de suas 
desconfianças 
  
Ó caos confuso, labirinto horrendo, 
Onde não topo luz, nem fio achando; 
Lugar de glória, aonde estou penando; 
Casa da morte, aonde estou vivendo! 
  
Oh voz sem distinção, Babel* tremendo; 
Pesada fantasia, sono brando; 
Onde o mesmo que toco, estou sonhando; 
Onde o próprio que escuto, não o entendo; 
  
Sempre és certeza, nunca desengano; 
E a ambas pretensões com igualdade, 
No bem te não penetro, nem no dano. 
  
És ciúme martírio da vontade; 
Verdadeiro tormento para engano; 
E cega presunção para verdade. 
  
*Babel: bíblico, torre inacabada por castigo divino; quando de 
sua construção os homens viram seus idiomas se confundirem, 
gerando o desentendimento que os obrigou a se dispersarem. 
Por extensão, desentendimento, confusão. 

(MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. Seleção e organização: José Miguel 
Wisnik. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 219.) 

O soneto transcrito apresenta características recorrentes da 
poesia de Gregório de Matos e do período literário em que ele o 
escreveu, o Barroco.  
 
Acerca desse soneto, pode-se inferir que: 
 

 O poema descreve um labirinto e, de modo semelhante à 
imagem descrita, utiliza uma linguagem em que a ideia 
central só se apresenta no fim do texto. 

 O poema se apropria de duas imagens, Babel e labirinto, 
com a intenção de tematizar um sentimento conturbado: a 
presunção. 

 O poema se estrutura como um soneto típico, em que a 
ideia central está apresentada no primeiro quarteto. 

 As figuras de linguagem utilizadas associam ideias 
contrárias, o que se contrapõe às imagens do labirinto e de 
Babel. 

 O poema apresenta nos quartetos duas imagens 
concretas, dissociadas das abstrações apresentadas nos 
tercetos. 

 
QUESTÃO 12.  

Leia o trecho a seguir. 
  

Diante dos pontos de ônibus, Zé Paulo e Álvares começam 
a ler os itinerários […]. 
ZÉ PAULO 
Jardim Guarani, Jardim Arpoador, Jardim Vista Alegre... 
ÁLVARES 
Jardim Terezinha, Jardim Luzia, Jardim Silveiras... 
[…] 
ZÉ PAULO  
Jardim Solange! 
ÁLVARES 
Jardim Zoológico!!! 
Os dois cambaleiam, esgotados. 
ÁLVARES (quando recupera o fôlego) 
Meu Deus! Como tem jardim nessa cidade! 
ZÉ PAULO 
Não é mesmo? Para qual deles você quer ir? 
ÁLVARES (em dúvida) 
Tanto faz, parece uma Babilônia. 
ZÉ PAULO 
  Mais do que a Babilônia, Bagdá e toda a Mesopotâmia! O 
Pinheiros e o Tietê são os nossos Tigres e Eufrates. Você 
conhece aquele ditado: todos os caminhos levam ao mesmo 
buraco? (Sem esperar pela resposta) Nesta vida, se não posso 
escolher o destino, posso pelo menos eleger o meio de 
transporte... 

MARTINS, Alberto. Uma noite em cinco atos. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 57; 63-
64. 

 
O trecho transcrito faz referência ao transporte público 
no contexto da urbanização da cidade de São Paulo. Na 
peça, essa referência explicita-se na 

 
 ambiguidade da palavra “jardim”, metaforizando 

a composição geográfica da capital paulista em 
oposição aos Jardins Suspensos da Babilônia. 

 comparação de Zé Paulo entre os rios citados e as vias 
modernas de transporte, evidenciando o 
desenvolvimento desordenado da cidade de São Paulo. 

 ideia de Zé Paulo sobre os meios de transporte, aludindo à 
indústria automobilística paulistana como catalisadora do 
uso de ônibus no transporte público. 

 leitura da extensa lista de linhas de ônibus pelas 
personagens, exprimindo o intenso crescimento 
urbano decorrente da industrialização de São Paulo. 

 referência feita por Álvares ao Jardim Zoológico, 
demonstrando a preocupação do planejamento urbano da 
capital paulista em preservar a fauna local. 
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QUESTÃO 13.  

Para responder à questão, leia um trecho de Tudo agora 
levantou, obra de Literatura de Cordel, de autoria de José 
Costa Leite. 
  
O povo sofre desgosto 
com seca, fome e imposto 
capim santo e tira-gosto 
teve gente que deixou 
bolacha, manteiga e pão 
fava verde e fruta-pão 
alho, cebola e carvão 
tudo agora levantou. 

  
Subiu pressão e colchete 
brilhantina e sabonete 
subiu gelada e sorvete 
caldo de cana aumentou 
doce, peixe saboroso 
peixe seco catingoso 
até tabaco cheiroso 
tudo agora levantou. 

  
[...] 
  
Chora o pobre hoje em dia 
ganhando pouca quantia 
porque até melancia 
hoje em dia se danou 
o óleo de carrapato 
calango, preá e rato 
até veado do mato 
tudo agora levantou. 
  
Caro leitor, vou dizer 
O livrinho terminou 
Se o leitor se agradou 
Tenho aqui para vender 
A todos quero atender 
Leve um que não é chato 
Eu vendo mesmo, de fato, 
Inda digo sem desdém 
Tudo levantou, porém 
Eu só sei vender barato. 

(Apud Marlyse Meyer. Autores de Cordel (Literatura comentada), 1972. Adaptado.) 

 
A Literatura de Cordel tem suas origens 
 

 nas cantigas trovadorescas e nas novelas de cavalaria, 
que vieram na bagagem cultural dos primeiros 
colonizadores portugueses.  

 nos autos de Gil Vicente, peças de caráter religioso que 
tinham por objetivo convencer os indivíduos da importância 
de uma conduta moral.  

 nos cantos épicos de Os Lusíadas, de Camões, que os 

repentistas tentavam imitar e adaptar ao gosto dos 
brasileiros.  

 nos poemas líricos e sacros do barroco Gregório de Matos, 
que primava pelo domínio das regras do cultismo e do 
conceptismo.  

 nas estrofes de Marília de Dirceu, do árcade Tomás 
Antônio Gonzaga, marcadas pela referência às figuras 
mitológicas e à natureza brasileira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14.  

Descreve o que era realmente naquele tempo a cidade da 
Bahia 
A cada canto um grande conselheiro 
Que nos quer governar a cabana, e vinha, 
Não sabem governar sua cozinha, 
E podem governar o mundo inteiro. 
 
Em cada porta um freqüentado olheiro, 
Que a vida do vizinho, e da vizinha 
Pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha 
Para a levar à Praça, e ao Terreiro. 
 
Muitos Mulatos desavergonhados, 
Trazidos pelos pés os homens nobres, 
Posta nas palmas toda a picardia. 
 
Estupendas usuras nos mercados, 
 
Todos, os que não furtam, muito pobres, 
 
E eis aqui a cidade da Bahia. 

MATOS, Gregório de. In: BARBOSA, F. (org.) "Clássicos da Poesia Brasileira." RJ: 
Klick Editora, 1998, p.24/25.10.  

 

Descreve o que era realmente naquele tempo a cidade da 
Bahia 
A cada canto um grande conselheiro 
Que nos quer governar a cabana, e vinha, 
Não sabem governar sua cozinha, 
E podem governar o mundo inteiro. 
 
Em cada porta um freqüentado olheiro, 
Que a vida do vizinho, e da vizinha 
Pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha 
Para a levar à Praça, e ao Terreiro. 
 
Muitos Mulatos desavergonhados, 
Trazidos pelos pés os homens nobres, 
Posta nas palmas toda a picardia. 
 
Estupendas usuras nos mercados, 
 
Todos, os que não furtam, muito pobres, 
 
E eis aqui a cidade da Bahia. 

MATOS, Gregório de. In: BARBOSA, F. (org.) "Clássicos da Poesia Brasileira." RJ: 
Klick Editora, 1998, p.24/25.10.  

 
A crítica à incapacidade dos portugueses de governar o Brasil e 
a consequente pobreza do povo são temas presentes nesse 
poema barroco de Gregório de Matos e representam uma 
característica retomada, mais tarde, pelo Romantismo. Essa 
característica é 
 

 o sentimento nativista. 
 a preferência pelo soneto. 
 a denúncia da escravidão. 
 a tendência regionalista. 
 a volta ao passado histórico. 
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QUESTÃO 15.  

A arte colonial mineira seguia as proposições do Concílio de 
Trento (1545-1553), dando visibilidade ao catolicismo 
reformado. O artífice deveria representar passagens sacras. 
Não era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e 
temas das obras. Sua função era criar, segundo os padrões da 
Igreja, as peças encomendadas pelas confrarias, grandes 
mecenas das artes em Minas Gerais. 

(Adaptado de Camila F. G. Santiago, “Traços europeus, cores mineiras: três pinturas 
coloniais inspiradas em uma gravura de Joaquim Carneiro da Silva”, em 

Junia Furtado (org.), Sons, formas, cores e movimentos na modernidade 
atlântica. Europa, Américas e África. São Paulo: Annablume, 2008, p. 385.) 

 
Considerando as informações do enunciado, a arte colonial 
mineira pode ser definida como 
 

 renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria 
do catolicismo reformado, resgatando os ideais clássicos, 
segundo os padrões do Concílio de Trento. 

 barroca, já que seguia os preceitos da Contra reforma. Era 
financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos 
artífices locais. 

 escolástica, porque seguia as proposições do Concílio de 
Trento. Os artífices locais, financiados pela Igreja, apenas 
reproduziam as obras de arte sacra europeias. 

 popular, por ser criada por artífices locais, que incluíam 
escravos, libertos, mulatos e brancos pobres que se 
colocavam sob a proteção das confrarias. 

 vanguardista, pois notamos elementos de ordem caótica e 
critica , seguindo o Concilio de Tentro . 

 

Matemática e suas Tecnologias 
 
QUESTÃO 16.  

Considere um terreno com a forma de um triângulo retângulo 
cuja medida dos dois menores lados são respectivamente 

30 m  e 40 m.  Deseja-se cercar um quadrado no interior do 

terreno com um dos vértices sobre o maior lado e os demais 
sobre os outros lados do terreno.  

Nessas condições, a medida da área do quadrado, em 
2m ,  

será, aproximadamente, igual a; 
 

  294.  

  302.  

  290.  

  298.  
  330. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17.  

Para controlar a velocidade no trânsito, são utilizadas placas 
como a da imagem abaixo.  
 

 
 

Perceba que ela é circular e considere que possui 25 cm  de 

raio. A parte branca da placa, onde aparece a indicação de 

30 km h,  também é circular e você deve considerá-la com 

20 cm  de raio, portanto, a faixa circular escura da borda tem 

5 cm  de largura. Usando π 3,  

 
Qual a área da faixa escura da borda, em centímetros 
quadrados, é; 
 

  75.  

  1875.  

  1200.  

  675.  

  30.  

 
QUESTÃO 18.  

Um arquiteto precisa fazer um projeto conforme a figura abaixo, 
em que a construção será a parte pintada, e o restante deverá 

ser o jardim. Sabendo que E  é ponto médio de DC  e F  é 

ponto médio de BC,  

 

  
 
Qual seria a área em metro quadrado de construção? 
 

  2400 m  

  2250 m  

  2150 m  

  2500 m
 

  600 m² 
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QUESTÃO 19.  

A Mitsubishi é uma empresa multinacional cuja logomarca é 
formada por três losangos vermelhos idênticos, conforme 
imagem a seguir.  
  

 
 

Disponível em:<https://pt.pngtree.com/freepng/mitsubishi-motors-logo-vector-
material_1410528.html. Acesso em: 09 maio 2019.  

 
Considere que, para fazer uma propaganda em determinado 
jornal, a logomarca tenha sido desenhada com cada um dos 

losangos medindo 4 cm  de lado e com um dos ângulos 

internos medindo 120 .   

 
A área que será pintada desses três losangos, em centímetros 
quadrados, é; 
  

  48 3.  

  12 3.  

  24 3.  

  48.  

  4.  
 
QUESTÃO 20.  

Uma administração municipal encomendou a pintura de dez 
placas de sinalização para colocar em seu pátio de 
estacionamento. 
O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo 
de dez placas e cobrará um valor de acordo com a área total 
dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de 

diâmetro d 40 cm,  que tangencia lados de um retângulo, 

sendo que o comprimento total da placa é h 60 cm,  

conforme lustrado na figura. Use 3,14  como aproximação para 

.π  

 

 
 

Qual é a soma das medidas das áreas, em centímetros 
quadrados, das dez placas?  
 

  16.628  

  22.280  

  28.560  

  41.120  

  66.240  
 
QUESTÃO 21.  

Três empresas devem ser contratadas para realizar quatro 
trabalhos distintos em um condomínio. Cada trabalho será 
atribuído a uma única empresa e todas elas devem ser 
contratadas. De quantas maneiras distintas podem ser 
distribuídos os trabalhos?  
 

 12  
 18  
 36  
 72  
 108 

 
QUESTÃO 22.  

Na figura a seguir temos um esboço de parte do centro da 
cidade do Recife com suas pontes.  As setas indicam o sentido 
do fluxo de tráfego de veículos. De quantas maneiras, utilizando 
apenas o esboço, poderá uma pessoa ir de carro do ponto A ao 
ponto B (marco zero) e retornar ao ponto de partida passando 
exatamente por três pontes distintas? 

 
 

 8  
 13  
 17  
 18  
 20  

 
QUESTÃO 23.  

Para responder a certo questionário, preenche-se o cartão 
apresentado a seguir, colocando-se um "x" em uma só resposta 
para cada questão.   

 
De quantas maneiras distintas pode-se responder a esse 
questionário?  
 

 3 125  
 120  
 32  
 25  
 10 
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QUESTÃO 24.  

No desenho a seguir, as linhas horizontais e verticais 
representam ruas, e os quadrados representam quarteirões. A 
quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A e B 
que passam por C é   

 
 

 12  
 13  
 15  
 24  
 30 

 
QUESTÃO 25.  

Um clube resolve fazer uma Semana de Cinema. Para isso, os 
organizadores escolhem sete filmes, que serão exibidos um por 
dia. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que três 
desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos 
em dias consecutivos. Nesse caso, o número de maneiras 
DIFERENTES de se fazer a programação dessa semana é  
 

 144  
 576  
 720  
 1040 
 1255 

 
QUESTÃO 26.  

 O coordenador do curso de Instrumento Musical do IFPE 

campus Barreiros percebeu que se distribuísse 20  alunos para 

tocar piano ou violão, ficaria um aluno para cada instrumento; 

se distribuísse 48  alunos para tocar piano ou violão, ficariam 

3  alunos para cada piano e 2  alunos para cada violão. Dessa 

forma, é CORRETO afirmar que a quantidade de pianos no 
referido campus do IFPE é igual a  
 

  10.  

  6.  

  8.  

  15.  

  12.  
 
QUESTÃO 27.  

Numa família com 7  filhos, sou o caçula e 14  anos mais novo 
que o primogênito de minha mãe. Dentre os filhos, o quarto tem 

a terça parte da idade do irmão mais velho, acrescidos de 7  

anos. Se a soma de nossas três idades é 42,  então minha 

idade é um número  
 

 divisível por 5.    
 divisível por 3.    
 primo.     
 par. 
 quadrado perfeito. 

 
 

QUESTÃO 28.   

Um feirante compra laranjas pagando R$ 7,50  para cada 

2 kg  e as revende ao preço de R$ 30,00  para cada 6 kg.  

 

Para obter um lucro de R$ 500,00  com essas laranjas, esse 

comerciante deve comprar e revender  
    

  120 kg.  

  250 kg.  

  340 kg.  

  400 kg.  

  420 kg 
  
QUESTÃO 29.  

Nunca se olhou tanto para baixo. Na fila, no parque, na escola, 
no trabalho, no museu, no ônibus e, perigosamente, no carro, 
as pessoas parecem só ter um interesse: a tela do smartphone. 
A ponto de, nos Estados Unidos, um estudo do Pew Research 
Center ter apontado que aproximadamente 50% da população 
diz não conseguir viver sem seu celular com acesso à internet. 

Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-
saude/2017/12/03/interna_ciencia_saude,645067/quais-sao-as-

consequencias-do-uso-excessivo-de-celular.shtml>> Acesso em: 01 ago. 
2018. (Adaptado) 

 

 
 

Enzo, aluno do 6º ano do CMRJ, passa cerca de 10h 24min  

por dia, olhando para a tela do seu celular. Sabendo que, 

dentro das 24  horas do seu dia, ele dorme durante 8 horas, a 
fração referente ao tempo gasto por Enzo no celular enquanto 
está acordado é igual a  
 

  
13

30
 

  
13

20
 

  
11

20
 

  
11

30
 

  
2

3
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QUESTÃO 30.  

Ao realizar um experimento no laboratório de Química do IFPE, 
o professor Clécio formou uma solução de água e sal com 

10 kg  de massa, sendo 95% dessa massa constituída por 

água. Após um processo de aquecimento da massa, os 
estudantes verificaram que apenas água foi eliminada e que a 

sua participação na massa foi reduzida a 75%.  Determine a 

massa total da solução, após o processo de aquecimento.  
 

  2,0 kg  

  7,5 kg  

  9,5 kg  

  8,0 kg  

  5,0 kg  

 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 
 

História 

 

QUESTÃO 31.  

   O papel desempenhado por Bartolomeu Dias na exploração 
oceânica e o fato de ter sido assinalada, em diversas ocasiões, 
a presença da sua caravela em águas equatoriais entre 1497 e 
1499 levou alguns autores a aventar a hipótese de D. Manuel 
ter incumbido aquele navegador de efetuar missões 
exploratórias no quadrante sudoeste do Atlântico, no decurso 
das quais terá arribado à costa brasileira. 

FONSECA, Luís Adão da. O essencial sobre Bartolomeu Dias. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1987. p. 52. 

 
No que concerne à memória do descobrimento do Brasil, 
aponta-se que 
 

 a lembrança do passado, por estar associada a um tempo 
e a uma posição geográfica, se notabiliza como imutável.  

 a defesa por historiadores da descoberta ocasional do 
Brasil é teoria incontestável e já admitida nos círculos 
acadêmicos. 

 o interesse dos historiadores na construção da memória do 
descobrimento fundamenta-se no registro de fatos 
conferidos com precisão. 

 o descobrimento, enquanto fato histórico, tem vivenciado, 
ao longo dos tempos, diferentes análises, levando à 
contestação de teorias tradicionais. 

 o fato histórico aludido, o descobrimento do Brasil, se 
mantém ainda no universo da imprecisão e da dúvida, já 
que tal feito trata-se de uma mera ficção. 

 
QUESTÃO 32.  

“Nas primeiras três décadas que se seguiram à passagem da 
armada de Cabral, além das precárias guarnições das feitorias 
[...], apenas alguns náufragos [...] e “lançados” atestavam a 
soberania do rei de Portugal no litoral americano do Atlântico 
Sul.” 

Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação, 2008. 

 
O excerto acima trás luz sobre o processo de gestação do 
colonialismo lusitano no Novo Mundo. A partir do texto 
podemos concluir que os “lançados” eram 
 

 funcionários que recebiam, da Coroa, a atribuição oficial de 
gerenciar a exploração comercial do pau-brasil e 
das especiarias encontradas na Colônia portuguesa. 

 militares portugueses encarregados da proteção 
armada do litoral brasileiro, para impedir o atracamento de 

navios de outros países, interessados nas riquezas 
naturais da Colônia. 

 comerciantes portugueses encarregados do tráfico 
de escravos, que atuavam no litoral atlântico da África e 
do Brasil e asseguravam o suprimento de mão de obra 
para as Colônias portuguesas. 

 donatários das primeiras Capitanias Hereditárias, 
que assumiram formalmente a posse das novas terras 
coloniais na América e implantaram as primeiras lavouras 
para o cultivo da cana-de-açúcar. 

 súditos portugueses enviados para o litoral do Brasil 
ou para a costa da África, geralmente como 
degredados, que acabaram por se tornar precursores da 
colonização. 

 
QUESTÃO 33.  

Os indígenas, munidos de instrumentos metálicos entregues 
pelos europeus, incumbiam-se de cortar as árvores, desbastá-
las, retirar-lhes a casca, cerrar os troncos, em dois ou três 
segmentos, e carregar os troncos aos ombros para as feitorias 
ou navios situados, por vezes, a distâncias da ordem das 15 a 
20 léguas. Dois baixos-relevos quinhentistas existentes em 
Ruão ilustram o processo, realizado por aborígenes, de abate, 
preparação, transporte e embarque de pau-brasil nos navios 
franceses. 

COUTO, Jorge. A construção do Brasil: ameríndios, portugueses e africanos, do 
início do povoamento a finais de quinhentos. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 311. 

 
Sobre a atividade aludida no texto, constata-se que a 
 

 atividade de extração de madeira combinou a utilização do 
trabalho do africano com o indígena, mantendo padrões 
aceitáveis de convivência. 

 aproximação entre índios e europeus, na implantação de 
padrões coletivos de convivência, transmitiu as técnicas 
dos nativos para os europeus. 

 exploração de madeira de lei foi uma estratégia europeia 
de aproximação amigável para com os nativos, 
transmitindo técnicas civilizatórias europeias. 

 empresa mercantilista se valeu da exploração da mão de 
obra nativa para favorecer seus interesses lucrativos, 
produzindo um tipo de barbarismo ecológico. 

 construção do modelo de colônia passa necessariamente 
pela utilização dos ameríndios como os primeiros colonos, 
já que estes eram conhecedores da região. 

 
QUESTÃO 34.  

A fascinante civilização Ateniense, que ainda em nossos dias 
serve de referencial para tantas áreas do conhecimento como a 
filosofia, literatura e política, se fundamentava na imoral 
exploração do trabalho escravo, convertido em um modo de 
produção. 
De fato, na sociedade grega os escravos 
 

 constituíam a mão de obra exclusiva, devido o 
comprometimento dos homens livres com a atividade 
militar. 

 eram desprovidos de qualquer consideração social, e 
vistos pela sociedade como meros instrumentos de 
trabalho. 

 oriundos essencialmente das constantes guerras 
atenienses ocupavam as funções braçais da economia. 

 promoveram o recrudescimento da violência na sociedade 
ateniense devido, a forte resistência que ofereciam.. 

 sustentavam com os seus diferentes trabalhos a 
manutenção da base econômica da sociedade.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

11  

 

QUESTÃO 35.  

“A origem das Olimpíadas, que marca o calendário dos eventos 
mundiais na contemporaneidade, está relacionada aos Jogos 
realizados na Grécia Antiga, a partir de 776 a.C. Segundo os 
relatos obtidos pela arqueologia, esse povo adiantado, tão 
preocupado com as artes, filosofia, poesia, as atividades do 
espírito, tinha o hábito de homenagear os deuses com um 
festival esportivo, que incluía de arremesso a saltos em altura e 
distância, lutas e corridas”. 
Analisando a reflexão do autor sobre esta importante realização 
dos gregos antigos pode-se perceber um tom de perplexidade 
pelo fato destes serem 
 

 tão cultos e ainda presos a práticas tão infantis. 
 desprovidos de apreço pelas atividades intelectuais  
 destituídos de sensibilidade estética e habilidade artística. 
 praticantes das atividades do espírito e do culto ao corpo. 
 desenvolvidos intelectualmente e crentes nos seus deuses. 

 

Geografia 
 
QUESTÃO 36.  

Avalie a imagem e o texto: 

 
Fonte: https://brasilsoberanoelivre.blogspot.com/2014/04/a-delegacao-brasileira-na-

conferencia.html 

 
A intensificação do processo de globalização e o aumento 
expressivo dos fluxos de capitais no pós-segunda guerra, são 
fatos que resultaram de vários fatores, dentre eles merece 
realce a 
 

 instituição, por iniciativa norte-americana, de planos de 
ajuda econômica, como o Colombo, na Europa Ocidental, e 
o Marshall, para os Dragões Asiáticos. 

 expansão do processo de internacionalização das grandes 
empresas transnacionais, primeiro europeias e, 
posteriormente, norte-americanas, tornando-os logo de 
início em espaços extremamente dinâmicos 
economicamente. 

 formação, por iniciativa norte-americana, de instituições 
financeiras para funcionarem como suporte financeiro ao 
mundo capitalista, como o BIRD. 

 criação do dólar americano que teve o seu valor vinculado 
ao padrão internacional do ouro, um dos mais importantes 
padrões de valor usados como instrumento de intercâmbio 
comercial no atual mundo globalizado. 

 produção de armas nucleares, consideradas como capitais 
ativos e de grande agregação de valor fiscal, corroborando 
para o avanço do PIB estadunidense. 

 

QUESTÃO 37.  

O período geopolítico considerado bipolar se configurou como 
rearranjo do espaço mundial delineado pelas duas nações 
vitoriosas do conflito, os Estados Unidos e a ex-União Soviética 
regionalizaram a terra não em critérios geográficos e sim 
ideológicos, criando uma disputa inédita, entre dois modos 
distintos de produção. Em relação a essas disputas ideológicas 
no período mencionado, é correto afirmar que o(s) a(s): 
 

 socialismo tinha por objetivo ampliar sua influência pelos 
continentes através do convencimento de uma sociedade 
justa e igualitária, contra os valores mercantis do 
capitalismo. 

 Estados Unidos combateu o socialismo soviético, através 
da articulação com alguns países asiáticos como o Japão, 
que desejava enviar armas nucleares para a ex-União 
Soviética, após a catástrofe que sofrera na segunda guerra 
mundial. 

 bipolaridade teve como uma das principais lógicas a 
expansão do socialismo, fortemente combatida pelo 
capitalismo, que tinha como uma de suas premissas 
atenuar os desníveis socioeconômicos entre os países, o 
que foi fortemente combatido pelo capitalismo. 

 modo de produção capitalista e socialista divergiram pelas 
conquistas de áreas de influência, ocasionando problemas 
políticos sem interferência nos acordos de não proliferação 
de armas nucleares. 

 o espaço mundial sofreu uma divisão equilibrada, na 
medida em que a Europa, Ásia e América optaram por 
aderir ao modo de produção capitalista e a África, Oceania 
e Antártida ao socialista. 

 
QUESTÃO 38.  

Desde sua origem, há 4,56 bilhões de anos, a Terra já sofreu 
inúmeras mudanças geológicas. Apesar da aparente 
estabilidade, os continentes mantêm-se em constante 
movimento, e em algum dia podem até se partir, fazendo com 
que algumas cordilheiras surjam e outras desapareçam. 
 Tudo faz parte de um ciclo geológico. Enquanto a 
maioria dos processos é muito lenta e quase imperceptível, 
outros são abruptos e têm consequências muitas vezes 
devastadoras. Os desastres naturais, como os terremotos e as 
erupções vulcânicas, mostram a magnitude dos processos que 
ocorrem no interior do planeta. 
Disponível em: http://educação.globo.com. Acesso em: 05 dez. 2016 (Adaptação). 

 
O mecanismo interno da Terra, responsável pelos fenômenos 
geológicos citados no texto, é controlado pela 
 

 energia solar. 
 força gravitacional. 
 estruturação física. 
 composição química. 
 variação de temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://brasilsoberanoelivre.blogspot.com/2014/04/a-delegacao-brasileira-na-conferencia.html
https://brasilsoberanoelivre.blogspot.com/2014/04/a-delegacao-brasileira-na-conferencia.html
http://educação.globo.com/
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QUESTÃO 39.  

O mecanismo interno da Terra é governado pela energia 
térmica aprisionada durante a origem cataclísmica do planeta e 
gerada pela radioatividade em seus níveis mais profundos. O 
calor interior controla os movimentos no manto e no núcleo, 
suprindo energia para fundir as rochas, mover continentes e 
soerguer montanhas. 

 
SILVA, C. R. et. al. In: Geodiversidade do Brasil: conhecer o passado, para 

entender o presente e prever o futuro. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 
 

O controle da dinâmica interna citado no texto dà origem a 
processos denominados 
 

 intempéricos, devido à influencia dos fenômenos 
geológicos na superfície. 

 exógenos, com a decomposição lenta e gradativa de 
estruturas resistentes. 

 endógenos, com movimentos convectivos impulsionados 
pela energia interna. 

 tectônicos, com a retirada, o transporte e a acumulação de 
fragmentos rochosos. 

 endogenéticos, com efeitos indiretos na modelagem das 
formas do relevo terrestre. 

 
QUESTÃO 40.  

TEXTO 1 
 
”No contexto maior da economia colonial, a produção para o 
mercado interno-gado e alimentos-apresentava um forte caráter 
de subordinação face a grande produção de 
exportação.[...]Enquanto os compradores compareciam a um 
mercado de preços tabelados, os produtores de alimento são 
obrigados a comprar os gêneros que necessitam-escravos, 
ferros, tachos, armas- em um mercado livre, quase sempre com 
preços estabelecidos na base do exclusivo colonial, sem 
qualquer concorrência.” 

(SILVA,Francisco Carlos,in:LINHARES M.História Geral do Brasil.Rio de 
janeiro,Campus,2000) 

 
TEXTO 2 
“A luta pelos alimentos como direito e pela comida sadia é das 
menos obscurantistas que pode haver, reflete o direito a vida e 
a escolha de que comer e ser informado sobre o que está 
comendo. E uma luta dos direitos do consumidor contra lógica 
voraz dos grandes consórcio alimentícios, dentre as quais 
destaca-se o MONSANTO-que ocupa vários cargos no governo 
Bush, tal sua força e voracidade.” 

(SADER,Emir In:Época,março de 2001) 

 
O primeiro texto procura contextualizar a produção para o 
mercado do Brasil colônia, enquanto o segundo refere-se à 
invasão da propriedade Monsanto, produtor internacional de 
alimentos, por ambientalistas e por o MST, durante fórum social 
mundial contra a globalização, realizado em Porto Alegre. 
 
A semelhança entre o processo brasileiro de produção de 
alimentos, no passado é no presente, destacado nos textos é 
 

 A produção agrícola se mantém subordinada aos 
interesses externos  

 O estado deixa para os produtores de subsistência a 
produção alimentar  

 As políticas públicas para o setor agrário provocam preços 
altos dos produtos exportados  

 As ações do Estado priorizam a produção de alimentícia 
através de consórcios internacionais 

 A produção agrícola de nosso país visa prioritariamente 
abastecer o mercado interno 

 
 
 

Filosofia 
 

QUESTÃO 41.  

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 bugigangas, 
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 

 

QUESTÃO 42.  

O Ministério da Saúde publicou com o “selo Fake News” 
diversos boatos que começaram a circular na internet sobre o 
novo coronavírus. “Novo coronavírus causa pneumonia de 
imediato”, “Coronavírus veio do inseticida”, “Chá de erva doce e 
coronavírus”, “Medicamentos eficazes contra o novo 
coronavírus”, entre outras notícias falsas já foram desmentidas 
e publicadas no portal do Ministério. 

https://www.saude.gov.br/fakenews 

 
Sobre a égide da ética e da moral podemos entender a pessoa 
que cria fake news como 
 

 um agente moral, sua intenção era boa. 
 um agente ético, mas não moral. 
 um agente amoral, pois não tem noção do que está 

fazendo. 
 uma pessoa sem intenção , inocente e inimputável. 
 um agente imoral, pois tem consciência exata do que está 

fazendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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
https://www.saude.gov.br/fakenews


 

 

 

 

 
 

13  

 

Sociologia 
 
QUESTÃO 43.  

A aluna Geisy Villa Nova Arruda, 20, não poderá mais 
frequentar o prédio em que estudava antes do dia 22 de 
outubro, quando foi perseguida, encurralada, xingada e 
ameaçada por cerca de 700 alunos, no campus de São 
Bernardo (de uma Universidade particular), alegadamente por 
causa do microvestido que ela usava. 

(Adaptado de: Folha de São Paulo. (Universidade particular) decide “exilar” Geisy em 
outro prédio. Caderno cotidiano, C1, 11 nov. 2009.) 

 
A matéria refere-se ao recente episódio, de repercussão 
nacional na mídia e que teve como desfecho a readmissão da 
aluna à referida instituição, após o posicionamento da opinião 
pública. 
Com  base no pensamento de Durkheim, é correto afirmar que 
o acontecimento citado revelou 
 

 a consolidação de uma nova consciência coletiva, de 
bases amplas, representada pelos alunos da referida 
instituição. 

 o desprezo da consciência coletiva dominante na 
sociedade em relação aos destinos individuais, no caso, à 
aluna que foi alvo dos ataques dos estudantes. 

 a força da consciência coletiva da sociedade que se impôs 
aos comportamentos morais desviantes com a finalidade 
de resgatar a harmonia social, preservando as instituições. 

 a presença de um quadro de profunda anomia social e o 
quanto os valores sociais de decência foram perdidos pela 
consciência coletiva que se posicionou favoravelmente à 
estudante. 

 
QUESTÃO 44.  

Leia a citação. 
              Ao se desenvolver a maquinofatura, os organizadores 
da produção passaram a se interessar cada vez mais pelo 
aperfeiçoamento das técnicas de produção, visando produzir 
mais com menos gente, aumentando significativamente os 
lucros. Para tanto, procuraram investir nos “inventos”, isto é, 
financiar a criação de máquinas que pudessem ter aplicação no 
processo produtivo. Apareceram, desse modo, as máquinas de 
tecer, a máquina de descaroçar algodão, bem como iniciou-se a 
aplicação industrial da máquina a vapor e de outros tantos 
inventos destinados a aumentar a produtividade do trabalho. 
Surge aí o fenômeno que veio a ser chamado de maquinofatura 

 (COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade.  
São Paulo, 2005, p.72.). 

 
A Revolução Industrial foi determinante para o surgimento da 
Sociologia. Podem ser apontadas como características desse 
processo a 
 

 crescente divisão do trabalho, o aprimoramento do 
artesanato, um forte êxodo urbano e o aumento da 
produção. 

 substituição do artesanato pela manufatura e o 
consequente aumento da produção acompanhado pelo 
recrudescimento da servidão. 

 total substituição do homem pela máquina e o aumento do 
nível de vida da classe trabalhadora. 

 modernização da produção agrícola, o êxodo rural e uma 
diminuição do nível geral da produção. 

 supremacia da burguesia, a formação da classe operária, o 
surgimento das máquinas, o crescimento urbano e a 
origem de novos problemas sociais. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45.  

Considere o poema 
“A casa não é destinada a morar, o tecido não é disposto a 
vestir, 
O pão ainda é destinado a alimentar: ele tem de dar lucro. 
Mas se a produção apenas é consumida, e não é também 
vendida 
Porque o salário dos produtores é muito baixo – quando é 
aumentado 
Já não vale mais a pena mandar produzir a mercadoria –, por 
que 
Alugar mãos? Elas têm de fazer coisas maiores no banco da 
fábrica 
Do que alimentar seu dono e os seus, se é que se quer que 
haja 
Lucro! Apenas: para onde com a mercadoria? A boa lógica diz: 
Lã e trigo, café e frutas e peixes e porcos, tudo junto 
É sacrificado ao fogo, a fim de aquentar o deus do lucro! 
Montanhas de maquinaria, ferramentas de exércitos em 
trabalho, 
Estaleiros, altos-fornos, lanifícios, minas e moinhos: 
Tudo quebrado e, para amolecer o deus do lucro, sacrificado! 
De fato, seu deus do lucro está tomado pela cegueira. 
As vítimas 
Ele não vê. 
[...] As leis da economia se revelam 
Como a lei da gravidade, quando a casa cai em estrondos 
 
Sobre as nossas cabeças. Em pânico, a burguesia atormentada 
Despedaça os próprios bens e desvaira com seus restos 
Pelo mundo afora em busca de novos e maiores mercados. 
(E pensando evitar a peste alguém apenas a carrega consigo, 
empestando 
 
Também os recantos onde se refugia! Em novas e maiores 
crises 
A burguesia volta atônita a si. Mas os miseráveis, exércitos 
gigantes, 
Que ela, planejadamente, mas sem planos, arrasta consigo, 
Atirando-os a saunas e depois de volta a estradas geladas, 
Começam a entender que o mundo burguês tem seus dias 
contados 
Por se mostrar pequeno demais para comportar a riqueza que 
ele próprio criou.” 

(BRECHT, Bertolt. O manifesto. Crítica marxista, São Paulo, n. 16, p.116,mar. 2003.) 

 
Os versos anteriores fazem parte de um poema inacabado de 
Brecht (1898-1956) numa tentativa de versificar O manifesto do 
partido comunista de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels 
(1820-1895).   De acordo com o poema e com os 
conhecimentos da teoria de Marx sobre o capitalismo, é correto 
afirmar que, na sociedade burguesa, as crises econômicas e 
políticas, a concentração da renda, a pobreza e a fome são 
 

 oriundos da inveja que sentem os miseráveis por aqueles 
que conseguiram enriquecer. 

 frutos da má gestão das políticas públicas e a 
irresponsabilidade com as causas sociais. 

 inerentes a esse modo de produção e a essa formação 
social. 

 frutos do egoísmo próprio ao homem e que poderiam ser 
resolvidos com políticas emergenciais. 

 fenômenos característicos das sociedades humanas desde 
as suas origens. 
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Ciências da Humanas e suas 

Tecnologias 
 

Biologia 
 
QUESTÃO 46.  

João e Antônio apresentaram-se como voluntários para o 
experimento de um nutricionista. João, depois de passar um dia 
em jejum, foi alimentado com 500 g de milho cozido. Antônio, 
também depois de jejuar, foi alimentado com 500 g da carne de 
um frango que cresceu alimentado apenas com milho. Com 
relação à transferência de energia ao longo da cadeia 
alimentar, pode-se dizer que, no experimento,  
 

 a quantidade de energia obtida por Antônio foi igual àquela 
necessária para a formação de 500 g de carne de frango.  

 a quantidade de energia obtida por João foi igual àquela 
necessária para a formação de 500 g de milho.  

 João e Antônio receberam a mesma quantidade de 
energia, igual àquela necessária para a formação de 500 g 
de milho.  

 João e Antônio receberam mais energia que aquela 
necessária para a formação de 500 g de milho.  

 João e Antônio receberam menos energia que aquela 
necessária para a formação de 500 g de milho. 

 
 

QUESTÃO 47.  

A energia luminosa captada por algas, plantas e bactérias 
fotossintetizantes é utilizada na produção de substâncias 
orgânicas, nelas, a energia fica armazenada na forma potencial 
química. Um dos motivos que explicam por que a quantidade 
de energia presente em um nível trófico é maior que a energia 
efetivamente transferida ao nível seguinte é 
 

 a maior eficiência fotossintética de níveis superiores.  
 e eficiência ecológica, que é de aproximadamente 50%. 
 a respiração celular, processo que gera moléculas 

orgânicas a partir de CO2 e H2O, e que é responsável pelo 
consumo de boa parte da energia no nível trófico.  

 os seres vivos não aproveitam totalmente o alimento que 
ingerem, eliminando parte da biomassa ingerida nas fezes.  

 uma parte da energia que é transferida de um nível trófico 
para outro deve ser armazenada para os organismos 
decompositores. 

 
QUESTÃO 48.  

As bactérias são seres procariontes compostos por uma 
membrana plasmática, que permite as trocas com o meio; um 
hialoplasma, no qual estão mergulhados os ribossomos, com 
função de produzir proteínas; e, dispersa no citoplasma, e não 
envolvida por membrana está a cromatina.  
 
As células eucarióticas são mais complexas, apresentam uma 
variedade de organelas citoplasmáticas de tal forma que: 

 
 Tanto as células animais quanto vegetais contêm material 

nuclear envolvido por membrana, porém não apresentam 
ribossomos e vacúolos. 

 A célula vegetal, além dos lisossomos, apresenta 
cloroplastos que, por conterem clorofila, realizam 
fotossíntese.  

 Os centríolos são estruturas exclusivas de célula animal e 
sua função está relacionada à orientação da divisão 
celular, além da formação de cílios e flagelos. 

 Os centríolos, os lisossomos e as mitocôndrias são 
organelas encontradas apenas em células vegetais. 

 As mitocôndrias e os cloroplastos, presentes em células 
animais e vegetais, apesar de possuírem ácidos nucléicos, 
são incapazes de se duplicar. 

 
QUESTÃO 49.  

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

 triglicérides   
 vitamina D   
 vitamina C   
 vitamina A   
 colesterol 

 
QUESTÃO 50.  

Descontrole impulsiona Ebola na África: “O número de casos 
deve ser bem maior, pois as pessoas estão com medo e não 
vão para o hospital disse à folha Jacob Mufunda, representante 
da OMS em Serra Leoa. A maioria dos infectados é de médicos 
e enfermeiros. Sheik Umar Khan, principal especialista em 
Ebola no país, que tratou mais de cem pacientes e era um herói 
nacional, morreu da doença em julho. O contágio se dá através 
de fluídos: contato com saliva, sangue, vômito, suor ou objetos 
que tenham sido tocados.” 
Epidemias virais como a descrita na reportagem, ocorrem de 
tempos em tempos, com a evolução da microscopia e das 
pesquisas envolvendo as ciências médicas, foi possível 
desenvolver medicamentos e estratégias para combater um 
inimigo invisível. 

Folha de São Paulo do dia 17/08/2014 retirado do Caderno Mundo: 

 
Os vírus são estruturas  
 

 acelulares e visíveis ao microscópio óptico; 
 com material genético encontrado denominado capsídeo ; 
 envelopadas pelas transcriptases existem em seu genoma. 
 que não possuem metabolismo próprio sendo visíveis ao 

M.E. 
 perigosas e seu contágio ocorre através das vacinas 

sanguíneas; 
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Física 

 

QUESTÃO 51.  

O funcionamento do forno de microondas é baseado na 
excitação de moléculas polares (tais como de água e gorduras) 
por um campo elétrico variável no tempo. Em um modelo 
simplificado essas moléculas podem ser descritas como sendo 
constituídas por duas cargas elétricas pontuais (+q) e (–q) 
separadas por uma distância fixa d. 
Considere uma molécula polar, inicialmente em repouso, na 
presença de um campo elétrico E uniforme como representado 
na figura. 

 
 

Nessas condições podemos afirmar que esta molécula 
 

 terá movimento de rotação no sentido horário e de 
translação no sentido do campo elétrico; 

 terá movimento de rotação no sentido anti-horário e não 
terá movimento de translação; 

 terá movimento de rotação no sentido horário e não terá 
movimento de translação; 

 terá movimento de rotação no sentido anti-horário e de 
translação no sentido oposto ao do campo elétrico; 

 não terá movimento nem de rotação nem de translação 
porque a cargas se anulam. 

 
QUESTÃO 52.  

Em uma prova internacional de ciclismo, dois dos ciclistas, um 
francês e, separado por uma distância de 15 m à sua frente, um 
inglês, se movimentam com velocidades iguais e constantes de 
módulo 22 m/s. Considere agora que o representante brasileiro 
na prova, ao ultrapassar o ciclista francês, possui uma 
velocidade constante de módulo 24 m/s e inicia uma aceleração 
constante de módulo 0,4 m/s

2
, com o objetivo de ultrapassar o 

ciclista inglês e ganhar a prova. No instante em que ele 
ultrapassa o ciclista francês, faltam ainda 200 m para a linha de 
chegada.  
 
Com base nesses dados e admitindo que o ciclista inglês, ao 
ser ultrapassado pelo brasileiro, mantenha constantes as 
características do seu movimento,  o tempo gasto pelo ciclista 
brasileiro para ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida é:  
 
 

 1 s.  
 2 s.  
 3 s.  
 4 s.  
 5 s.  

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 53.  

Uma estrada possui um trecho retilíneo de 2 000 m, que segue 
paralelo aos trilhos de uma ferrovia também retilínea naquele 
ponto. No início do trecho um motorista espera que na outra 
extremidade da ferrovia, vindo ao seu encontro, apareça um 
trem de 480 m de comprimento e com velocidade constante e 
igual, em módulo, a 79,2 km/h para então acelerar o seu 
veículo com aceleração constante de 2 m/s². O final do 
cruzamento dos dois ocorrerá em um tempo de 
aproximadamente: 
 

 20 s 
 28 s 
 35 s 
 40 s 
 62 s 

 
QUESTÃO 54.  

Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da 
radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma: 
anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-
ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No 
seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada 
grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns 
segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-
se que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre 
toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior 
do forno é ilustrada na figura. 
 

 
 
De acordo com a figura, que posições correspondem a dois 
pontos consecutivos da manteiga derretida?   
 

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

Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao 
receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-
se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar 
esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos 
de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas 
lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas 
lentes. 
 
Quais são as lentes que solucionam o problema descrito?   

 

  

     
 
  

  
 

    
  

  
    

  

  
    

  

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Química 

 
QUESTÃO 56.  

O gás carbônico (CO2) é um dos gases responsáveis 
pelo aquecimento global e por outros efeitos nocivos ao 
meio ambiente, como poluição da atmosfera e chuva 
ácida. DADOS: C=12 / O -16. 

 
Com base nessas informações, considera-se que: 
 

 O CO2 é formado na queima da gasolina e outros 
combustíveis usados em automóveis. 

 O gás carbônico é uma molécula de massa 18 u.m.a. 

 O gás carbônico é uma mistura de duas substâncias: 
carbono e oxigênio. 

 A temperatura de ebulição do  CO2 é igual à 
temperatura de ebulição da água, nas mesmas 
condições de pressão. 

 A atmosfera da Terra não contém gás carbônico na 
sua composição. 

 
QUESTÃO 57.  

Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são 
normalmente utilizados como encanamento na construção civil. 
Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses 
tubos pode ser a incineração. Nesse processo libera-se HCℓ (g), 
cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é 
necessário um tratamento para evitar o problema da emissão 
desse poluente.  
 
Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado 
canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em  
 

 água dura[ 
 água de cal. 
 água salobra. 
  água destilada. 
 água desmineralizada 

 
QUESTÃO 58.  

A capsaicina, cuja fórmula estrutural simplificada está mostrada 
abaixo, é uma das responsáveis pela sensação picante 
provocada pelos frutos e sementes da pimenta-malagueta 
(Capsicum sp.). 
 

 
Na estrutura da capsaicina, encontram-se as seguintes funções 
orgânicas: 
 

 amina, cetona e éter. 
 amida, fenol e éter. 
 amida, álcool e éster. 
 amina, fenol e éster. 
 amida, éter e éster. 
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QUESTÃO 59.  

As máscaras de oxigênio utilizadas em aviões contêm 
superóxido de potássio (KO2) sólido. Quando a máscara é 
usada, o superóxido reage com o gás carbônico (CO2) exalado 
pela pessoa e libera gás oxigênio (O2), necessário à respiração, 
segundo a equação balanceada: 
 

4KO2(s) + 2CO2(g)  2K2CO3(s) + 3O2(g) 

 
Dados: (massa molar em g/mol): O = 16; C = 12; K = 39. Sendo 
assim, a massa de superóxido de potássio necessária, em 
gramas, para reagir totalmente com 0,2 mol de gás carbônico é 
de  
 

 6,10  
 12,20  
 28,40  
 56,80 
 70,00 

 
QUESTÃO 60.  

A "morte" de lagos e rios deve-se à presença, na água, de 
substâncias orgânicas que, sob a ação de bactérias, degradam-
se, consumindo o oxigênio dissolvido. Considere amostra de 
água poluída contendo 0,01g de matéria orgânica, na forma de 
uréia (CO(NH2)2 ), que se degrada como representa a equação:  
 

CO(NH2)2 (aq) + 4O2(aq)  CO2(aq) + 2HNO3(aq) + H2O 

 
Para degradar 0,01g de ureia, a massa de O2 consumida, 
expressa em "mg" é? 
 
Dados: Massas molares: ureia = 60 g/mol e O2 = 32 g/mol  
 

 2,13  
 5,30  
 6,00  
 21,3  
 530 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


