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LEIA ATENTAMENTE AS 
INSTRUÇÕES SEGUINTES 

 

1. Este Simulado contém TABELA PERIÓDICA, 
CADERNO DE QUESTÕES, PROPOSTA DE 
REDAÇÃO, RASCUNHO DA REDAÇÃO E FOLHA 
DE REDAÇÃO. 

O CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões 
numeradas de 1 a 90, dispostas da seguinte 
maneira: 

a. as questões de número 1 a 26 são relativas à 
área de Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

b. as questões de 27 a 50 são relativas à área de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

c. as questões de número 51 a 80 são relativas à 
área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

d. as questões de número 81 a 90 são relativas à 
área de Matemática e suas Tecnologias. 

ATENÇÃO: as questões de 51 a 55 são relativas à 
língua estrangeira. Você deverá responder apenas 
às questões relativas a uma prova de língua 
estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e marcar 
a opção escolhida no seu CARTÃO-RESPOSTA. 

2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES 
contém a quantidade de questões e se essas 
questões estão na ordem mencionada na 
instrução anterior. Caso o caderno esteja 
incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente 
divergência, comunique ao aplicador da sala para 
que ele tome as providências cabíveis. 

3. O CARTÃO-RESPOSTA será entregue a partir 
das 10h15min. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, 
se os seus dados estão registrados corretamente. 
Caso haja alguma divergência, comunique-a 
imediatamente ao aplicador da sala. 

4. ATENÇÃO: após a conferência, escreva e 
assine seu nome nos espaços próprios do 
CARTÃO-RESPOSTA e da FOLHA DE REDAÇÃO 
com caneta esferográfica de tinta preta. 

5. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-
RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são 
apresentadas 5 opções identificadas com as 
letras A, B, C, D e E. 

Apenas uma responde corretamente à questão. 

7. No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o 
espaço compreendido no círculo correspondente 
à opção escolhida para a resposta. A marcação 
em mais de mais opção anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta. 

8. O tempo disponível para estas provas é de 
cinco horas e trinta minutos 

9. Reserve os 30 minutos finais para a marcação 
de seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão consideradas na avaliação. 

10. Somente serão corrigidas as redações 
transcritas na FOLHA DE REDAÇÃO. 

11. Quando terminar as provas, acene para 
chamar o aplicador e entregue o CARTÃO-
RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO. 

12. Você será eliminado do Exame, a qualquer 
tempo, no caso de: 

a. prestar, em qualquer documento, declaração 
falsa ou inexata; 

b. perturbar, de qualquer modo, a ordem no local 
de aplicação das provas, incorrendo em 
comportamento indevido durante a realização do 
Exame; 

c. se comunicar, durante as provas, com outro 
participante verbalmente, por escrito ou por 
qualquer outra forma; 

d. portar qualquer tipo de equipamento eletrônico 
e de comunicação após ingressar na sala de 
provas; 

e. utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em 
benefício próprio ou de terceiros, em qualquer 
etapa do Exame; 

f. utilizar livros, notas ou impressos durante a 
realização do Exame. 

 



 

 

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 1 a 26 

 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFG 2009) 
Analise a imagem a seguir. 
 

 
MICHELÂNGELO. “A criação de Adão”, século XVI. 

 
Essa imagem é representativa do Renascimento que, 
entre os séculos XV e XVI, agregou elementos 
heterogêneos, criando uma forma particular de 
conceber o mundo. Com base na leitura da imagem, 
identifica-se como característica do período 
renascentista a 
 
A) utilização de recursos da cultura clássica na 
concepção estética, valorizando o homem.  
B) dessacralização da representação artística, 
afastando os princípios do cristianismo romano.  
C) separação entre arte e ciência, alcançando um 
conhecimento especializado sobre o homem. 
D) elevação da figura humana à condição de 
divindade, combatendo o paganismo. 
E) exaltação da natureza e da vida ascética, 
superando os prazeres mundanos. 

 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Enem 2015) 
Analise a imagem a seguir: 
 

 
DUARTE, P. A. Fundamentos da cartografia. Florianópolis: UFSC, 

2002.  
 

As diferentes representações cartográficas trazem 
consigo as ideologias de uma época. A representação 
destacada 
 
A) revela os aspectos da estrutura demográfica por 
povo.  
B) sinaliza a disseminação global de mitos e preceitos 
políticos.  
C) utiliza técnicas para demonstrar a centralidade de 
algumas regiões.  
D) mostra o território para melhor administração dos 
recursos naturais.  
E) reflete a dinâmica sóciocultural associada à visão 
de mundo eurocêntrica. 

 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFG 2012)  
A expressão “expansão marítima europeia” é utilizada 
pela historiografia contemporânea, ao tratar dos 
séculos XV e XVI, para: 
 
A) identificar o processo de aquisição de territórios na 
Europa por meio da drenagem de regiões próximas 
ao mar, tal como ocorrido nos Países Baixos. 
B) caracterizar o domínio político sobre o Oriente, 
auxiliado pela invenção da pólvora, da bússola e do 
astrolábio nas universidades europeias. 
C) criticar o belicismo europeu que usou o argumento 
religioso de “combate ao infiel” para justificar suas 
conquistas territoriais na Ásia. 
D) definir o desenvolvimento econômico europeu bem 
como o contato e comércio com povos de outros 
continentes. 
E) legitimar a adoção da cultura europeia por parte de 
outras nações como ação integrante do projeto 
civilizacional iluminista. 
 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Enem 2014) 
Leia o texto a seguir: 
 
Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado 
sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto 
ter podido escapar de todos os perigos que se 
apresentam em sua peregrinação; tanto mais que há 
tantos outros acidentes que diariamente podem aí 
ocorrer que seria coisa pavorosa àqueles que aí 
navegam querer pô-los todos diante dos olhos 
quando querem empreender suas viagens. 

J. P. T. Histoire de plusieurs voyages aventureux. 1600. In: 
DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente: 1300-1800. São 

Paulo: Cia. das Letras, 2009 (adaptado). 
 
Esse relato, associado ao imaginário das viagens 
marítimas da época moderna, expressa um 
sentimento de 
 
A) gosto pela aventura. 
B) fascínio pelo fantástico. 
C) temor do desconhecido. 
D) interesse pela natureza. 
E) purgação dos pecados. 
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Enem 2015) 
Leia o trecho a seguir. 
 
A língua de que usam, por toda a costa, carece de 
três letras; convém a saber, não se acha nela F, nem 
L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não 
têm Fé, nem Lei, nem Rei, e dessa maneira vivem 
desordenadamente, sem terem além disto conta, nem 
peso, nem medida. 
GÂNDAVO, P. M. A primeira história do Brasil: história da província 

de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2004 (adaptado). 

 
A observação do cronista português Pero de 
Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência 
das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra 
a 
 
A) simplicidade da organização social das tribos 
brasileiras. 
B) dominação portuguesa imposta aos índios no início 
da colonização. 
C) superioridade da sociedade europeia em relação à 
sociedade indígena. 
D) incompreensão dos valores socioculturais 
indígenas pelos portugueses. 
E) dificuldade experimentada pelos portugueses no 
aprendizado da língua nativa. 

 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFG 2013) 
Leia o documento a seguir.  
 
Agora vejo que vós outros sois grandes loucos, pois 
atravessais o mar e sofreis grandes incômodos para 
chegar aqui. Trabalhais tanto para amontoar riquezas 
para vossos filhos ou para aqueles que vos 
sobrevivem! Não será a terra que vos nutriu suficiente 
para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos 
a quem amamos; mas estamos certos de que, depois 
de nossa morte, a terra que nos nutriu também os 
nutrirá, por isso descansamos sem maiores cuidados.  

LÉRY, Jean de. Viagem à terra do Brasil. Disponível em: . Acesso 
em: 28 jan. 2013. (Adaptado).  

 
O contato entre os viajantes europeus e as 
populações indígenas foi marcado pela oposição 
entre modos de vida. O documento apresentado 
evidencia a percepção de tempo do tupinambá, 
quando ele critica a  
 
A) necessidade de acumulação de riqueza por parte 
do europeu para provimento futuro.  
B) concepção messiânica europeia evocada pelos 
sacrifícios vivenciados na travessia marítima.  
C) continuidade da vida após a morte em analogia 
aos ciclos da natureza. 
D) existência de gerações distintas que trabalham 
pelo bem comum. 
E) forma de exploração econômica da terra que 
exaure os recursos naturais.  
 

 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Unirg TO/ 2014) 
Analise a imagem a seguir. 
 

 
LEGRAND, C. Padre Antônio Vieira convertendo os índios do 

Brasil: Litografia colorida (1611). Arquivo Histórico Ultramarino. 
Disponível em: <http://www.infopedia. pt/$padre-antonio-vieira-

convertendo-os-indios>. Acesso em: 14 out.2013. 
 
Esta imagem, reproduzida em diversos livros 
didáticos de história, reforçava, na sociedade 
brasileira, determinada visão sobre a colonização da 
América Portuguesa. Expressa no discurso da 
imagem apresentada, essa visão 
 
A) valoriza as contribuições de diferentes culturas na 
formação do Brasil, destacando as particularidades 
de cada sujeito. 
B) legitima a catequização promovida pelos jesuítas, 
atribuindo comportamento passivo e submisso aos 
indígenas. 
C) destaca a harmonia nas relações entre missionário 
e indígenas, atribuindo gestos respeitosos e fraternais 
aos personagens. 
D) associa o religioso à dominação e à exploração 
promovidas pela Coroa Portuguesa, condenando a 
postura autoritária do padre. 
E) revela o maior número populacional de indígenas, 
promovendo-os como sujeito predominante no 
processo de formação do povo brasileiro. 
 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFG 2011)  
Desdobramento da expansão comercial europeia, a 
ocupação de terras na América Portuguesa 
consolidou o sistema colonial, fazendo do 
povoamento um meio de: 
 
A) absorver o excedente demográfico europeu, 
impulsionado pelo crescimento das atividades 
econômicas mercantis. 
B) assegurar a rentabilidade das atividades 
extrativistas em patamar superior ao comércio de 
especiarias no Oriente. 
C) garantir aos colonos a propriedade privada da 
terra, bem como o acesso ao lucro decorrente do 
comércio com os países europeus. 
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D) permitir ao colono desenvolver a produção de 
artigos manufaturados, impulsionando a formação de 
um mercado interno. 
E) efetivar a posse do extenso território pelos 
portugueses, permitindo a exploração agrícola com 
base na grande propriedade. 

 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Com relação à indústria, é correto afirmar que: 
 

a. A indústria de bens de produção ou bens de 
capital produz calçados e alimentos, 
denominados de bens duráveis. 
 

b. Os bens de consumo classificam-se em 
duráveis e não-duráveis. 
 

c. Os bens de capital que servem de matéria-
prima ou insumos para outras indústrias são 
classificados como bens duráveis. 
 

d. A indústria automobilística faz parte do setor 
de bens de equipamento. 
 

e. Levando-se em consideração a quantidade 
de matéria-prima e energia consumida, a 
indústria se classifica em leve e pesada. 

 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 A divisão internacional do trabalho é uma das 
decorrências da expansão marítimo-comercial que, 
por volta do século XVI, passou a estimular uma 
verdadeira disputa colonial entre as potências 
europeias. A respeito do contexto de evolução da 
divisão internacional do trabalho, pode-se afirmar 
que: 
 

a. A mesma divisão internacional do trabalho 
que se estruturou a partir desse processo 
histórico permanece intacta, já que os países 
subdesenvolvidos continuam dependentes. 
 

b. A divisão internacional do trabalho estruturou-
se a partir de uma relação de trocas 
desiguais entre colônias de exploração e 
colônias de povoamento e permaneceu 
posteriormente entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. 
 

c. Apesar de estar presente até hoje, essa 
realidade, que passamos a chamar de divisão 
internacional do trabalho, sofre atualmente 
algumas transformações estimuladas pela 
intensificação do caráter transnacional das 
grandes empresas. 
 

d. A clássica divisão internacional do trabalho 
consistia na importação de matérias-primas 
pelas colônias e importação de manufaturas 
pelas metrópoles. 
 

e. O comércio triangular é um exemplo da 
divisão internacional do trabalho, cabendo à 

África o consumo de manufaturas 
provenientes das colônias americanas. 

 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 Sobre a formação das fronteiras no continente 
africano, leia as afirmações abaixo: 
 
I. A brutal diferença entre as fronteiras políticas 

e as fronteiras étnicas no continente africano 
aponta para a artificialidade em uma divisão 
com objetivo de atender apenas aos 
interesses da maior potência capitalista na 
época da colonização. 

II. As fronteiras políticas jogaram a África em 
uma situação de constante tensão ao 
desprezar a diversidade étnica e cultural, 
acirrando conflitos entre tribos rivais. 

III. As fronteiras artificiais criadas no contexto do 
Colonialismo fizeram da África um continente 
marcado por guerras civis, golpes de Estado 
e conflitos étnicos e religiosos. 
 

É verdadeiro apenas o que se afirma em: 
a. I 
b. II 
c. III 
d. I e II 
e. II e III 

 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A Segunda Revolução Industrial, iniciada nas últimas 
décadas do século XIX, caracterizou-se 

a. pela concentração do processo de industrialização 
na Inglaterra e pela formação dos Estados nacionais 
africanos.  

b.  pelo equilíbrio de forças entre as antigas colônias 
americanas e os Estados europeus devido à difusão 
da industrialização. 

 

c. pela passagem do sistema de manufatura para o 
sistema fabril, que se concentrou na produção têxtil 
destinada ao mercado interno. 

 

d. pelo Imperialismo e  surgimento das grandes 
corporações que, em detrimento da livre iniciativa, 
instalaram um sistema monopolista. 

 

e. pela possibilidade de prescindir de mercados 
fornecedores de matérias-primas devido às 
transformações tecnológicas, o que fortaleceu o 
isolamento da Europa. 

 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

   Até o século XVII, as paisagens rurais eram 
marcadas por atividades rudimentares e de baixa 
produtividade. A partir da Revolução Industrial, 
porém, sobretudo com o advento da revolução 
tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do 
setor agropecuário. 
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    São, portanto, observadas consequências 
econômicas e ambientais inter-relacionadas no 
período posterior à Revolução Industrial, as quais 
incluem 

 

a. a erradicação da fome nas colônias inglesas. 

 

b. o aumento das áreas rurais e a diminuição da 
produção para exportação. 

 

c. a maior demanda por recursos naturais, entre os 
quais os recursos energéticos. 

 

d. a menor necessidade de utilização de adubos e 
corretivos na agricultura. 

 

e. o contínuo aumento da oferta de emprego no setor 
primário da economia, em face da mecanização. 

 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

“A África também já serviu como ponto de partida 
para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, 
como Um príncipe em Nova York e Ace Ventura: um 
maluco na África; em ambas, a África parece um 
lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho 
animado. A animação O rei Leão, da Disney, o mais 
bem-sucedido filme estadunidense ambientado na 
África, não chegava a contar com elenco de seres 
humanos” (LEIBOWITZ, E. Filmes de Hollywood 
sobre África ficam no clichê. Disponível em: 
http://notícias.uol.com.br. Acesso em: 17 abr.2010). 

 

A produção cinematográfica referida no texto contribui 
para a constituição de uma memória sobre a África e 
seus habitantes. Essa memória enfatiza e 
negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos 
do continente africano: 

 

a. A história e a natureza. 

b. O exotismo e as culturas. 

c. A sociedade e a economia. 

d. O comércio e o ambiente. 

e. A diversidade e a política. 

 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

  “Um trabalhador em tempo flexível controla o local 
de trabalho, mas não adquire maior controle sobre o 
processo em si. A essa altura, vários estudos 
sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes 
maior para os ausentes do escritório do que para os 
presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e 
o poder sobre o trabalhador, mais direto” (SENNET, 
R. A Corrosão do Caráter: consequências pessoais 
do novo capitalismo. Rio: Record, 1999, adaptado). 

 

Comparada à organização do trabalho característica 
do taylorismo e do fordismo, a concepção de tempo 
analisada no texto pressupõe que 

 

a. as tecnologias de informação sejam usadas para 
democratizar as relações laborais. 

 

b. as estruturas burocráticas sejam transferidas da 
empresa para o espaço doméstico. 

 

c. os procedimentos de terceirização sejam 
aprimorados pela qualificação profissional. 

 

d. as organizações sindicais sejam fortalecidas com a 
valorização da especialização funcional. 

 

e. os mecanismos de controle sejam deslocados dos 
processos para os resultados do trabalho. 

 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os principais tipos de concentração de empresas são: 

 

I. Truste: união de diversas empresas com o objetivo 
de exercerem o controle das fontes de matérias-
primas e de todas as fases da produção e distribuição 
do produto para o mercado consumidor.  

 

II. Cartel: acordo comercial entre as empresas que 
conservam, cada uma, a sua autonomia, mas se 
unem para a divisão de cotas de produção, ou seja, a 
divisão de mercados consumidores e a determinação 
do preço dos produtos que vendem. 

 

III. Holding: também chamados grupos ou 
corporações, visam a dominar a oferta de 
determinados produtos ou serviços no mercado e são 
o exemplo mais bem acabado de empresas do 
capitalismo monopolista. 

 

IV. Conglomerado: conjunto de empresas 
dominadas por uma empresa principal que detém a 
maioria ou parte significativa das ações de suas 
subsidiárias e geralmente atua em vários setores da 
economia. 

 

 Assinale: 

 a. se apenas I e II são corretas. 

 b. se apenas II e IV são corretas. 

 c. se I, II e III são corretas.. 

 d. se apenas II é correta 

 e.  se todas as afirmações são corretas.  

 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia atentamente o fragmento de um texto do filósofo 
Michel de Montaigne, reconhecido na tradição 
filosófica por assumir posições céticas: 
 
“Cada qual considera bárbaro o que não se pratica 
em sua terra. E é natural, porque só podemos julgar 
da verdade e da razão de ser das coisas pelo 

http://notícias.uol.com.br/
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exemplo e pela ideia dos usos e costumes do país em 
que vivemos.” 
MONTAIGNE, Michel. Ensaios. São Paulo: 
Abril Cultural, 1972, 104, 
 
Sobre o ceticismo, assinale a alternativa que 
apresenta as principais características dessa filosofia: 
A) Coloca as crenças sob exame, a fim de verificar se 
elas são realmente dignas de crédito ou não. 
B) Aceita a verdade como algo imediato não sendo 
necessário o auxílio do conhecimento discursivo. 
C) Vê na prova metafísica da existência de Deus a 
certeza do alcance da verdade. 
D) Pensa que os sentidos são a fonte do erro no 
conhecimento racional. 
E) O erro é causado pelo modo imperfeito de 
condução do pensamento, o que exige a criação de 
um método. 

 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A Ideologia tem sido alvo da Filosofia por ser uma 
forma de encobrimento do real. Por isso, podemos 
afirmar que a Ideologia num sentido mais profundo é 
um obstáculo à atitude filosófica. Nesse sentido 
podemos dizer que a Ideologia é: 
 
A) Ideias, teorias ou discursos que levam à visão 
unilateral, favorecendo a atitude crítica e um 
julgamento mais amplo das realidades. 
B) Um corpo sistemático de ideias que camufla as 
diferenças de classes e conflitos sociais, nos dando a 
ideia de uma harmonia inerente à sociedade. 
C) Um corpo sistemático de representações que nos 
“ensinam” a pensar criticamente as normas e os 
valores.  
D) Ideias, teorias ou discursos que mostram a real 
coesão social e a sociedade como uma construção 
coletiva. 
E) Um conjunto de ideias que discutem os valores, 
crenças e atitudes dos indivíduos, garantindo a 
pluralidade de pontos de vista. 

 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A ideologia não se constitui como uma “mentira”, mas 
um discurso que convence justamente por não dizer 
tudo, por ser “lacunar”. Sobre a Ideologia, podemos 
afirmar que: 
 
A) Universaliza os valores de todas as classes 
sociais, escondendo a divisão interna da sociedade. 
B) Naturaliza fenômenos e situações que são 
históricas, como se não dependessem da ação 
humana. 
C) Faz aparecer o ser social, caracterizado pela 
harmonia e coesão, se referindo à realidade concreta 
da sociedade. 
D) Seu discurso revela a gênese e a origem dos 
processos históricos, sendo portanto um discurso 
esclarecedor. 
E) Descreve a realidade de maneira, expondo da 
maneira correta como se dão as relações de força 
numa sociedade de classes. 

 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre o dogmatismo, assinale a alternativa correta:  
 
A) É a base sobre a qual se alicerça o conhecimento, 
fazendo da Filosofia e da Ciência uma continuação do 
dogma.  
B) Concebe o mundo como um todo organizado, 
tendo na crítica racional um importante instrumento 
de conhecimento desse todo.  
C) É alicerçado na aceitação da diferença e da 
pluralidade de ideias. 
D) É uma forma de conhecimento racional aberto ao 
diálogo e à crítica.  
E) Designa as certezas não questionadas do nosso 
cotidiano, sustentando os nossos valores e crenças.  

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Segundo o filósofo francês Paul Ricoeur, os 
pensadores Marx, Nietzsche e Freud podem ser 
considerados os “mestres da suspeita”. Isso se deve 
ao fato deles apresentarem críticas importantes sobre 
o modo do homem conhecer. Sobre os “mestres da 
suspeita”, assinale a alternativa correta: 
 
A) Apresentaram o ser humano como mais um ser no 
mundo da natureza biológica, fruto de um processo 
evolutivo. 
B) Ressaltaram o caráter relativista da cultura, 
criando uma hierarquia entre as diferentes culturas e 
civilizações. 
C) Recriou a darwinismo social, ressaltando que o 
modo como as sociedades se organizam está 
diretamente ligado à evolução biológica. 
D) Suspeitaram das ilusões da consciência, 
ressaltando o papel da interpretação para decifrar o 
sentido oculto do mundo aparente. 
E) Revelaram que o inconsciente é a única forma 
possível de se alcançar o mundo escondido sob a 
capa das representações sociais. 

 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia a citação a seguir:  
 

Na sociedade do conhecimento, as ideias são 
realmente as fontes de criação de novos valores e 
de novos produtos, e elas vêm frequentemente de 
uma direção inesperada e se dão através do 
encontro de pontos de vista diferentes. Isso só 
acontece quando se vive em sociedades 
heterogêneas. 

OLIVERIA, Pérsio Santos de. Educação de jovens e 
adultos – Sociologia. vol. único. São Paulo: Ática, 
2007, p. 191. 
 
Qual é a ideia defendida no texto? 
 
a) A relação entre crescimento econômico, 
conhecimento e a imigração não existe.  
b) Os países consideram a pequena contribuição de 
outros países étnicos.  
c) A incapacidade de adaptação do povo brasileiro a 
culturas diferentes. 
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d) A sociedades heterogêneas são menos bem 
sucedidas economicamente.  
e) A heterogeneidade étnica é positiva para o 
desenvolvimento dos países.  

 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia-se: “Dificilmente o governante autocrata de um 
regime ditatorial chama a si mesmo de ditador ou 
permite que o chamem assim.”  

RIBEIRO, João Ubaldo. Política quem manda, 
por que manda, como manda. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 115. 
 
Assinale os possíveis significados da palavra 
“ditadura”. 
 
I- Forma de Governo que apresenta as seguintes 
características: a) uma pessoa ou um pequeno grupo 
de pessoas controla, de maneira democrática todas 
as instituições sociais; b) refreada por lei 
constitucional; c) total liberdade de opinião e 
pensamento.  
 
II- O termo refere-se a uma única pessoa ou um 
pequeno grupo de pessoas que apresenta 
concentração e caráter ilimitado do poder.  
 
III- Governo ditatorial que não é refreado pela lei, pois 
se coloca acima dela, modificando-a de acordo com 
sua vontade. 
 
IV- Ditadura é toda classe dos regimes não 
democráticos, especificamente, os modernos.  
 
Selecione a alternativa correta. 

a) I, II e IV estão corretas. 
b) I e IV estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas.  
e) Todas estão corretas. 

 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia-se: A política foi, inicialmente, a arte de impedir 
as pessoas de se ocuparem do que lhe diz respeito. 
Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as 
pessoas de decidirem sobre aquilo de que nada 
entendem.  

(VALERY, P. Cadernos. Apud BENEVIDES. A 
cidadania ativa. São Paulo: Ática, 1996). 

 
Nessa definição, o autor entende que a história da 
política está dividida em dois momentos principais: 
um primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, 
e um segundo, caracterizado por uma democracia 
incompleta. Considerando o texto, qual é o elemento 
comum a esses dois momentos da história política?  
 
A- A distração equilibrada do poder. 
B- O impedimento da participação popular. 
C- O controle das decisões por uma minoria. 
D- A valorização das opiniões mais competentes. 
E- A sistematização dos processos decisórios.  
 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia-se: A lei não nasce da natureza, junto das fontes 
frequentadas pelos primeiros pastores; a lei nasce 
das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das 
conquistas que têm sua data e seus heróis de horror: 
a lei nasce das cidades incendiadas, das terras 
devastadas; ela nasce com os famosos inocentes que 
agonizam no dia que está amanhecendo.  

FOUCAULT, M. Aula de 14 de janeiro de 1976. In: 
Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. 
 

O filósofo Michel Foucault (séc. XX) inova ao 
pensar a política e a lei em relação ao poder e à 
organização social. Com base na reflexão deste 
autor, a finalidade das leis na organização das 
sociedades modernas é... 
 
A- combater ações violentas na guerra entre as 
nações. 
B- coagir e servir para refrear a agressividade 
humana. 
C- criar limites entre a guerra e a paz praticadas 
entre os indivíduos de uma mesma nação.  
D- estabelecer princípios éticos que regulamentam 
as ações bélicas entre países inimigos.  
E- organizar as relações de poder na sociedade e 
entre os Estados.  

 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o texto seguinte e rememore as aulas sobre 

Estado Moderno. 
 

Há Sociólogos que definem instituição social 
como sendo “um padrão de controle”, ou seja, uma 
programação de conduta imposta pela sociedade. 
Essa definição, extremamente abrangente, não se 
diferencia muito da de padrão cultural. Talvez por 
isso, nem sempre é aceita por todos os sociólogos.  

Alguns autores preferem definir instituição 
social como uma estrutura específica da sociedade, 
uma forma de organização social estável, 
relativamente duradoura, cuja existência ultrapassa a 
das pessoas que dela participam e que esta pode 
durar gerações, ou mesmo séculos.  

Como estruturas sociais específicas que 
funcionam no interior da sociedade, as instituições se 
diferenciam dos grupos sociais pelo seu caráter 
estável e por seu funcionamento, baseado em regras 
e procedimentos padronizados, socialmente 
reconhecidos, aceitos, sancionados e seguidos pela 
sociedade. Um dos exemplos mais visíveis dessas 
formas de organização são as instituições políticas 
representadas pelos três poderes (executivo, 
legislativo e judiciário) que compõem o Estado 
Moderno.  
 

Então, a partir do que aprendemos em aula, nos 
textos, podemos afirmar que o Estado Moderno é  
 
I) uma instituição social. 
II) uma organização burocrática. 
III) uma forma de controle social. 
IV) uma organização política e social. 
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V) uma estrutura de poder econômico. 
 
*Destas assertivas estão corretas: 
 
a) Todas estão corretas 
b) II, III, IV, V 
c) II, III, V 
d) I, III, IV, V 
e) I, II, IV. 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 27 a 50 

 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Qual dos seguintes eventos ocorre no ciclo de vida de 
toda espécie com reprodução sexuada? 

(A)  Diferenciação celular durante o desenvolvimento 
embrionário. 

(B) Formação de células reprodutivas dotadas de 
flagelo. 

(C) Formação de testículos e ovários. 
(D) Fusão de núcleos celulares haploides. 
(E) Cópula entre macho e fêmea. 

 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Não faz(em) parte do sistema reprodutor feminino, 

(A) ovários. 

(B) próstata. 

(C) útero. 

(D) tubas uterinas ou ovidutos. 

(E) vagina. 

 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Na espécie humana, o óvulo sai do ovário e cai na 
tuba uterina, de onde passa para o útero. A 
fecundação e o desenvolvimento ocorrem, 
respectivamente, 

(A) nas tubas uterinas e no útero.   
(B) no útero e nas tubas uterinas. 
(C) no oviduto e na vagina. 
(D) no útero e na vagina. 
(E) no útero e no oviduto. 

 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os gêmeos univitelinos e os gêmeos fraternos 
originam-se, respectivamente, 

 
(A) de um óvulo fecundado por um espermatozoide e de 
um óvulo fecundado por dois espermatozoides. 
(B) da fusão de dois óvulos com dois corpúsculos polares 
e de um óvulo fecundado por dois espermatozoides. 
(C) da fusão de dois óvulos com dois corpúsculos polares 
e de dois óvulos fecundados por dois espermatozoides. 
(D) de um óvulo fecundado por dois espermatozoides e 
dois óvulos fecundados por um espermatozoide. 
(E) de um óvulo fecundado por um espermatozoide e de 
dois óvulos fecundados por dois espermatozoides. 

 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre o tecido epitelial, assinale a alternativa 
incorreta. 

(A) A camada de revestimento interno dos vasos 
sanguíneos é chamada endotélio. 

(B) O tecido epitelial caracteriza-se por apresentar células 
justapostas com muito pouco material intercelular. 
(C) Os epitélios são ricamente vascularizados no meio da 
substância intercelular. 
(D) Encontramos epitélios de revestimento na pele e nas 
mucosas. 
(E) As principais funções do tecido epitelial são: 
revestimento, proteção e secreção. 

 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O alimento passa do esôfago para o estômago como 
resultado de uma onda peristáltica. O tecido 
responsável pela peristalse (movimentos) do sistema 
digestório é o 
(A) epitelial. 
(B) muscular liso. 
(C) muscular estriado. 
(D) adiposo. 

(E) nervoso. 

 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No preparo de um lanche foram usados pão francês, 
maionese, filé mignon, queijo e alface. O primeiro 
desses ingredientes a sofrer ação de enzimas 
digestivas é 

(A) o alface. 
(B) o queijo. 
(C) a maionese. 
(D) o filé mignon. 
(E) o pão francês. 

 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Examine as afirmativas abaixo, relativas à respiração 
humana:  

I - Ela é responsável pela absorção de oxigênio (O2) 
e liberação de gás carbônico (CO2). 
II - O feto humano respira através de brânquias 
enquanto está na bolsa amniótica e, a partir do oitavo 
mês, as brânquias se transformam em pulmões. 
III - O sangue se utiliza dos glóbulos brancos para 
transportar o oxigênio, pois estes aumentam bastante 
a capacidade do sangue de transportar gases. 
IV - O ar penetra pelo nariz e passa pela faringe, 
laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, 
onde se dá a troca dos gases. 

Estão corretas somente as afirmativas 

(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e IV. 
(D) I, III e IV. 

(E) II, III e IV. 

 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
As “margarinas” e os chamados “cremes vegetais” 
são produtos diferentes, comercializados em 
embalagens quase idênticas. O consumidor, para 
diferenciar um produto do outro, deve ler com atenção 
os dizeres do rótulo, geralmente em letras muito 
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pequenas. Os dizeres que seguem representam os 
rótulos desses dois produtos.  
 
Margarina                       Creme vegetal 
Peso líquido 500g                          Peso líquido 500g 
65% em lipídios                                 35% em lipídios 
 
Uma função dos lipídios no preparo das massas 
alimentícias é torná-las mais macias. Uma pessoa 
que, por desatenção, utiliza-se 200 g de creme 
vegetal para preparar uma massa cuja receita pede 
200 g de margarina, não obterá a consistência 
desejada. A razão entre a quantidade de lipídios 
utilizada e a contida na recomendada de margarina é, 
aproximadamente 
 

(A) 0,45 
(B) 0,53 
(C) 0,62 
(D) 0,35 
(E) 0,28 

 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Cerca de 10.000 toneladas de ácido sulfúrico (H2SO4) 
foram derramadas por um navio no litoral de Vitória 
no Espirito Santo. Para minimizar o impacto ambiental 
de um desastre desse tipo, foi preciso neutralizar a 
acidez resultante. Para isso lançou-se calcário, que é 
um minério rico em carbonato de cálcio (CaCO3), na 
região atingida. A equação química a seguir mostra a 
reação entre o ácido e o carbonato de cálcio: 

H2SO4 + CaCO3(s)  CaSO4(s) + H2O + CO2 

 
Dados: o calcário utilizado apresenta 80% de 
pureza e cada caminhão transporta 30 toneladas 
por vez. 
 
uma hora, nessa Estação, é:  

(A) 1,5 
(B) 4,5 
(C) 94 
(D) 125 
(E) 162 

 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Ferramentas de aço podem sofrer corrosão e 
enferrujar. As etapas químicas que correspondem a 
esses processos podem ser representadas pela 
equação: 

4Fe + 3O2 + xH2O 2Fe2O3 (ferrugem)+ xH2O 
Uma forma de tornar mais lento esse processo de 
corrosão que é identificada pela formação da 
ferrugem é engraxar as ferramentas.  
Isso se justifica porque a graxa proporciona 
lubrificação, evitando o contato entre as ferramentas. 

(A) lubrificação, evitando o contato entre as 

ferramentas. 

(B) impermeabilização, diminuindo seu contato 

com o ar úmido. 

(C) isolamento térmico, protegendo-as do calor 

ambiente. 

(D) galvanização, criando superfícies metálicas 

imunes.     

(E) polimento, evitando ranhuras nas superfícies. 

 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Determinada Estação tratamento de água, consegue 
tratar cerca de 30.000 litros de água por segundo. 
Para evitar riscos de fluorose, a concentração 
máxima de fluoretos nessa água não deve exceder a 
cerca de 1,5 miligrama por litro de água. 
          A quantidade máxima em quilos dessa espécie 
química que pode ser utilizada com segurança, no 
volume de água tratada emuma hora, nessa Estação, 
é:  

(A) 1,5 

(B) 4,5 

(C) 94 

(D) 125 

(E) 162 

 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização 
como combustível, a massa é o que importa. Um 
aumento da temperatura do ambiente leva a um 
aumento no volume da gasolina. Para diminuir os 
efeitos práticos dessa variação, os tanques dos 
postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques 
não fossem subterrâneos:  
      I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na 
hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais 
massa por litro de combustível.  
     II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, 
você estaria comprando mais massa de combustível 
para cada litro.  
III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por 
litro, o problema comercial decorrente da dilatação da 
gasolina estaria resolvido. 
                   Destas considerações, somente  

(A) I é correta. 
(B) II é correta  
(C) III é correta. 
(D) I e II são corretas. 
(E) II e III são corretas. 

 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Qual das seguintes fontes de produção de energia é a 
mais recomendável para a diminuição dos gases 
causadores do aquecimento global?  

(A) Vento 

(B) Gasolina 

(C) Carvão mineral 

(D) Gás natural 

(E) Óleo diesel. 

 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A quantidade de matéria em mols, presente em 
300mL de solução à 0,2M em permanganato de 
potássio é: 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 12 

(A) 0,08 

(B) 0,06 

(C) 0,04 

(D) 0,03 

(E) 0,02 

 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Um copo de lite de 200mL foi adoçado com 2 
colheres de chá de sacarose (C12H22O11), sendo que 
cada uma pesa em torno de 40g. 
 A concentração de sacarose no leite em mol/L é: 

(A)  1,17 

(B) 2,24 

(C) 3,15 

(D) 4,25 

(E) 5,16 

 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em uma escala termométrica, que chamaremos de 
escala médica, o grau é chamado de grau médico e 
representado por oM. A escala médica é definida por 
dois procedimentos básicos: no primeiro, faz-se 
corresponder 0º M a 36º C e 100º M a 44º C; no 
segundo, obtém-se uma unidade de °M pela divisão 
do intervalo de 0º M a 100º M em 100 partes iguais. 
Indique, em graus médicos, a temperatura de um 
paciente que apresenta uma febre de 40 oC. 

a) 10 oM. 

b) 20 oM. 

c) 30 oM. 

d) 40 oM. 

e) 50 oM. 

 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No estudo dos materiais utilizados para a restauração 
de dentes, os cientistas pesquisam entre outras 
característica o coeficiente de dilatação térmica. Se 
utilizarmos um material de coeficiente de dilatação 
térmica inadequado, poderemos provocar sérias 
lesões ao dente, como uma trinca ou até mesmo sua 
quebra. Neste caso, para que a restauração seja 
considerada ideal, o coeficiente de dilatação 
volumétrica do material deverá ser 

a) igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do 
dente. 
b) maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do 
dente, se o paciente se alimenta predominantemente 
com alimentos muito frios. 

c) menor que o coeficiente de dilatação volumétrica 
do dente, se o paciente se alimenta 
predominantemente com alimentos muito 
frios. 
d) maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do 
dente, se o paciente se alimenta predominantemente 
com alimentos muito quentes. 

e) menor que o coeficiente de dilatação do dente, se 
o paciente se alimenta predominantemente com 
alimentos muito quentes. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A escala de temperatura Fahrenheit foi inventada pelo 
cientista alemão Daniel Gabriel Fahrenheit (1686 - 
1736). Ele teria usado para 0°F a temperatura do dia 
mais frio de 1727, na Islândia, marcada por um amigo 
e para 100°F a temperatura do corpo da sua esposa, 
num determinado dia. Se isso é verdade, então: 
 
a) no ano de 1727, na Islândia, a temperatura atingiu 
marcas inferiores a -20°C; 
b) no ano de 1727, na Islândia, a temperatura não 
atingiu marcas inferiores a -10°C; 
c) nesse dia, a sua esposa estava com febre; 
d) nesse dia, a sua esposa estava com a temperatura 
inferior à normal (37°C); 
e) é impossível, pois 100°F corresponde a uma 
temperatura superior à máxima possível para o ser 
humano. 

 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um ser humano adulto e saudável consome, em 
média, uma potência de 120J/s. Uma “caloria 
alimentar” (1kcal) corresponde, aproximadamente, a 
4,0 x 103J. Para nos mantermos saudáveis, quantas 
“calorias alimentares” devemos utilizar, por dia, a 
partir dos alimentos que ingerimos? 

a) 33 

b) 120 

c) 2,6.103 

d)4,0.103 

e)4,8.105 

 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A tabela abaixo apresenta a massa m de cinco 
objetos de metal, com seus respectivos calores 
específicos sensíveis. 

 
O objeto que tem maior capacidade térmica é o de: 
a) alumínio 
b) ferro 
c) chumbo 
d) prata 
e) cobre 

 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Quando misturamos 1,0kg de água de água (calor 
específico sensível = 1,0cal/g°C) a 70° com 2,0kg de 
água a 10°C, obtemos 3,0kg de água a: 
a) 20°C  
b) 30°C  
c) 40°C 
d) 50°C  
e) 60°C 
 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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Na figura abaixo, mostra-se a curva de aquecimento 
de 100 g de uma substância, inicialmente no estado 
sólido. São fornecidos 800 cal/min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O calor latente da substância e o calor específico no 
estado líquido são, respectivamente, iguais   

a) 8 cal/g e 80 cal/g.oC 

b) 4 cal/g e 40 cal/g.oC 

c) 40 cal/g e 4 cal/g.oC 

d) 80 cal/g e 8 cal/g.oC 

e) 800 cal/g e 80 cal/g.oC 

 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um estudante deseja derreter completamente 50 g de 
água, inicialmente a -15oC. Para tanto, ele deve 
fornecer uma quantidade de calor, em calorias, igual 
a (Dados: calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g e 
calor específico da água = 1,0 cal/g. oC) 

a) 375 

b) 750 

c) 1125 

d) 4000 

e) 4375 

 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 51 a 80 

 

Questões de 51 a 55 (opção de inglês) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(ENEM 2014)  
 
The road not taken (by Robert Frost) 
 
Two roads diverged in a wood, and I – 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
 
Estes são os versos finais do famoso poema The 
road not taken, do poeta americano, Robert Frost. 
Levando-se em consideração que a vida é 
comumente metaforizada como uma viagem, esses 
versos indicam que o autor: 
 

a) Festeja o fato de ter sido ousado na escolha 
que fez em sua vida. 

b) Lamenta por ter sido um viajante que 
encontrou muitas bifurcações. 

c) Viaja muito pouco e que essa escolha fez 
toda a diferença em sua vida. 

d) Reconhece que as dificuldades em sua vida 
foram todas superadas. 

e) Percorre várias estradas durante as 
diferentes fases de sua vida. 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(ENEM 2015) 

Why am I compelled to write? Because the writing 
saves me from this complacency I fear. Because I 
have no choice. Because I must keep the spirit of my 
revolt and myself alive. Because the world I create in 
the writing compensates for what the real world does 
not give me. By writing I put order in the world, give it 
a handle so I can grasp it. 

 

ANZALDÚA, G. E. Speaking in tongues: a letter to 
third world women writers. In: HERNANDEZ, J. B. 
(Ed.). Women writing resistance: essays on Latin 
America and the Caribbean. Boston: South End, 
2003. 

 

Gloria Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi 
uma escritora americana de origem mexicana que 
escreveu sobre questões culturais e raciais. Na 
citação, o intuito da autora é evidenciar as  

a)  razões pelas quais ela escreve.  

b) compensações advindas da escrita.  

c) possibilidades de mudar o mundo real.  

d)  maneiras de ela lidar com seus medos. E 

e)  escolhas que ela faz para ordenar o mundo. 

 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Os aparelhos eletrônicos contam com um número 
cada vez maior de recursos. O autor do desenho 
detalha os diferentes acessórios e características de 
um celular e, a julgar, pela maneira como ele os 
descreve, ele: 

 

a) prefere os aparelhos celulares com flip, mecanismo 
que se dobra, estando as teclas protegidas contra 
eventuais danos. 

b) apresenta uma opinião sarcástica com relação aos 
aparelhos celulares repletos de recursos adicionais. 

c) escolhe seus aparelhos celulares conforme o 
tamanho das teclas, facilitando o manuseio. 

d) acredita que o uso de aparelhos telefônicos 
portáteis seja essencial para que a comunicação se 
dê a qualquer instante. 

e) julga essencial a presença de editores de textos 
nos celulares, pois ele pode concluir seus trabalhos 
pendentes fora do escritório. 
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▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Após analisar atenciosamente este cartoon, 
responda: Qual a ironia que o mesmo apresenta? 

 

a) Comer assistindo é um hábito comum nos 
Estados Unidos 

b) Pessoas que amam esportes 

c) Os Estados Unidos está sempre nas 
Olimpíadas 

d) Os americanos estão engordando por ficarem 
sentados e assistindo TV. 

e) O cartoon não transmite nenhuma ironia. 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

I, too - Langston Hughes, 1902 - 1967 

 

I, too, sing America. 

 

I am the darker brother. 

They send me to eat in the kitchen 

When company comes, 

But I laugh, 

And eat well, 

And grow strong. 

Tomorrow, 

I’ll be at the table 

When company comes. 

Nobody’ll dare 

Say to me, 

“Eat in the kitchen,” 

Then. 

 

Besides, 

They’ll see how beautiful I am 

And be ashamed 

 

I, too, am America. 

 

HUGHES, L. In: RAMPERSAD, A.; ROESSEL, D. 
(Ed.) The collected poems of Langston Hughes. New 
York: Knopf, 1994. 

 

Langston Hughes foi um poeta negro americano que 
viveu no século XX e escreveu I, too em 1932. No 
poema, a personagem descreve uma prática racista 
que provoca nele um sentimento de: 

 

a) Vergonha, pelo retraimento. 

b) Compreensão, pela aceitação. 

c) Superioridade, pela arrogância. 

d) Resignação, pela submissão. 

e) Coragem, pela superação. 

 

 

Questões de 51 a 55 (opção de espanhol) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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 
 
A) constatação de sua existência no entrelugar. 
B) instabilidade da vida em outro país. 
C) ausência de referências do passado. 
D) apropriação dos valores do outro. 

E) ruptura com o país de origem. 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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 
inundaciones, borrados por el abandono. 

BARRET, R. Lo que he visto. Cuba: XX Feria 
Internacional del Libro de la Habana, 2011. 
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Rafael Barret nasceu na Espanha e, ainda jovem, foi 
viver no Paraguai. O fragmento do texto Lo que he 
visto revela um pouco da percepção do escritor sobre 
a realidade paraguaia, marcada, em essência, pelo(a) 
 
A) desalento frente às adversidades naturais. 
B) amplo conhecimento da flora paraguaia. 
C) impossibilidade de cultivo da terra. 
D) necessidade de se construírem novos caminhos. 
E) despreparo do agricultor no trato com a terra. 
 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Disponível em: http://azaral-canarias.blogspot.com. 
Acesso em: 28 maio 2014 (adaptado). 
 
As marcas de primeira pessoa do plural no texto da 
campanha de amamentação têm como finalidade 
 
A) incluir o enunciador no discurso para expressar 
formalidade. 
B) agregar diversas vozes para impor valores às 
lactantes. 
C) forjar uma voz coletiva para garantir adesão à 
campanha. 
D) promover uma identificação entre o enunciador e o 
leitor para aproximá-los. 
E) remeter à voz institucional promotora da campanha 
para conferir-lhe credibilidade. 
 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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, 
 
A) ativa a memória e a fantasia. 
B) baseia-se na imaginação inspiradora. 
C) fundamenta-se nas experiências de vida. 
D) requer entusiasmo e motivação. 

E) demanda expressiva dedicação. 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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) 
 
A) problema do abandono de crianças nas ruas. 
B) excesso de trabalho na sociedade atual. 
C) angústia provocada pela fugacidade do tempo. 
D) violência nos grandes centros urbanos. 

E) repressão dos sentimentos e da liberdade. 
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Questões de 51 a 55 (opção de francês) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o texto abaixo e depois marque a opção correta: 
 

 
A famosa frase do Pequeno Príncipe: “S’ilvousplaît, 
dessine-moi unmouton!” quer dizer: 
 
A) ( )  Por favor, desenhe para mim um elefante. 
B) ( )  Por favor, desenhe para mim uma girafa.  
C) ( )  Por favor, desenhe para mim uma cobra. 
D) ( )  Por favor, desenhe para mim uma ovelha. 
E) ( )  Por favor, desenhe para mim um avião. 
 
 
Observe o documento abaixo para responder as 
questões 52 e 53. 

 
www.bonjourdefrance.com 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O documento acima é... 
 
A) ( )  un dessin d'enfant  
B) ( )  une publicité  
C) ( )  un roman 
D) ( )  un film 
E) ( )  une scène de travail 

 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Qual é a mensagem do documento? 
 
A) ( ) Les souvenirs sont spécifiques aux enfants 
uniquement.  
B) ( ) Les souvenirs sont des instants magnifiques.  
C) ( ) Les souvenirs disparaissent quand on vieillit.  
D) ( ) Les souvenirs tristes. 
E) ( ) On n’a pas de souvenirs. 
 
Lexique :souvenirs = lembranças 

 

 
Leia o texto abaixo e responda as questões 54 e 55. 
 
 

Le Petit Prince fête ses 70 ans! 
 
Cette année, il fête ses 70 ans! Et oui, le 
roman de Saint-Exupéry a été publié le 6 
avril 1946 en France et a été vendu à plus 
de 14 millions d'exemplaires! 
Un succès qui est devenu mondial pour ce 
petit garçon à la phrase célèbre: "S'il vous 
plaît, dessine-moi un mouton!"  
 

 
www.bonjourdefrance.com 

 

http://www.bonjourdefrance.com/
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▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Após a leitura do artigo marque a resposta 
INCORRETA. 
 
A) ( ) Há uma crítica quanto a demora de um 
pronunciamento do presidente interino Michel Temer. 
B) ( ) As feministas brasileiras não acreditam nas 
promessas de um presidente cuja equipe é formada 
por homens. 
C) ( ) Existe uma cultura de estupro no Brasil. 
D) ( ) O estupro é visto como algo normal no 
Brasil. 
E) ( ) Segundo a pesquisa, muitos acreditam que 
se a mulher é agredida e permanece com o agressor 
é porque ela gosta de sofrer. 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Na seguinte frase: « La proposition fait 
ricanerlesféministes… » a palavra sublinhada NÃO 
pode ser substituída por: 
A) ( ) La proposition fait ironiser les féministes. 
B) ( ) La proposition fait rire les féministes. 
C) ( ) La proposition fait plaisanter les féministes. 
D) ( ) La proposition fait blaguer les féministes. 
E) ( ) La proposition fait confiance les féministes. 

 

 

Questões de 56 a 80 

 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Embalagens usadas e resíduos devem ser 

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

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

 
Os gêneros textuais correspondem a certos 

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

 

A) Apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem 
no país.  

B) Alertar sobre os riscos da falta de 
sustentabilidade do mercado de recicláveis.  

C) Divulgar a quantidade de produtos reciclados 
retirados das rodovias brasileiras.  

D) Revelar os altos índices de acidentes nas 
rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos.  

E)  Conscientizar sobre a necessidade de 
preservação ambiental e de segurança nas 
rodovias. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Une « culture du viol » 

Il aura fallu vingt-quatre heures de plus et une 
vague d’indignation sur les réseaux sociaux 
pour que son suppléant, Michel Temer, 
réagisse à son tour et affirme rejeter« avec la 
plus grande véhémence le viol de l’adolescente 
de Rio de Janeiro. Il est insensé qu’en plein 
XXIe siècle l’on doive cohabiter avec des crimes 
d’une telle barbarie ». Pris de court, l’ancien 
coéquipier de DilmaRousseff a promis de créer 
un département au sein de la police fédérale 
pour s’occuper spécifiquement des violences 
faites aux femmes. 
La proposition fait ricaner les féministes. « Je 
ne crois pas qu’un gouvernement qui a 
supprimé le ministère de la femme soit 
réellement préoccupé par cette question », raille 
Cynara Menezes auteure du blog 
Socialistamorena. Michel Temer s’était déjà 
attiré les foudres des défenseurs de la cause 
féminine en nommant le 12 mai un 
gouvernement exclusivement masculin. 
Le viol de Rio fera-t-ilchanger les esprits ? Mme 
Menezes en doute. « Il règne une “culture du 
viol” au Brésil », se désole-t-elle comme 
nombre d’internautes. « A chaque cas 
d’agression, quelqu’un vient souligner que la 
femme portait une jupe courte, qu’elle aime le 
“baile funk” [les soirées de la jeunesse dans les 
favelas] ou consomme de la drogue. Au Brésil, 
on entend souvent dire que les femmes, les 
Indiens, les Noirs “se victimisent” », s’agace-t-
elle.  
Selon une enquête de l’IPEA datée de 2014, 
26 % des personnes interrogées considéraient 
que les femmes portant des vêtements laissant 
voir lecorps méritent d’être attaquées. 65,1 % 
pensaient aussi qu’une femme agressée par 
son partenaire qui reste, malgré tout, avec lui 
aime être frappée. 
 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/05/2
7/un-viol-collectif-a-rio-met-le-bresil-en-emoi 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ricaner/
http://www.lemonde.fr/culture/
http://www.lemonde.fr/reseaux-sociaux/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rejeter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cohabiter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ricaner/
http://www.socialistamorena.com.br/eles-mataram-garotos/
http://www.socialistamorena.com.br/eles-mataram-garotos/
http://www.socialistamorena.com.br/eles-mataram-garotos/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/changer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/souligner/
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
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▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 
Disponível em: www.behance.net. Acesso em: 21 fev. 

2013 (adaptado). 
A rapidez é destacada como uma das qualidades do 
serviço anunciado, funcionando como estratégia de 
persuasão em relação ao consumidor do mercado 
gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui 
para esse destaque é o emprego 
 

A) do termo “fácil” no início do anúncio, com foco no 
processo. 

B) de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. 

C) das formas verbais no futuro e no pretérito, em 
sequência. 

D) da expressão intensificadora “menos do que” 
associada à qualidade. 

E) da locução “do mundo” associada a “melhor”, que 
quantifica a ação. 

 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O rap, palavra formada pelas iniciais de 
rhythmandpoetry (ritmo e poesia), junto com as 
linguagens da dança (o break dancing) e das artes 
plásticas (o grafite), seria difundido, para além dos 
guetos, com o nome de cultura hip hop. O break 
dancing surge como uma dança de rua. O grafite 
nasce de assinaturas inscritas pelos jovens com 
sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova 
York. As linguagens do rap, do break dancing e do 
grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop.  
DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk 
na socialização da juventude. Belo Horizonte: UFMG. 

2005 (adaptado). 
Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas 
no texto, o break se caracteriza como um tipo de 
dança que representa aspectos contemporâneos por 
meio de movimentos  

A) retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados.  

B) improvisados, como expressão da dinâmica da 
vida urbana.  

C) suaves, como sinônimo da rotina dos espaços 
públicos.  

D) ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de 
protesto.  

E) cadenciados, como contestação às rápidas 
mudanças culturais. 

 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 
Zero Hora, jun. 2008 (adaptado). 

Dia do Músico, do Professor, da Secretária, do 
Veterinário... Muitas são as datas comemoradas ao 
longo do ano e elas, ao darem visibilidade a 
segmentos específicos da sociedade, oportunizam 
uma reflexão sobre a responsabilidade social desses 
segmentos. Nesse contexto, está inserida a 
propaganda da Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), em que se combinam elementos verbais e não 
verbais para se abordar a estreita relação entre 
imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre 
essa relação, depreende-se do texto da ABI que: 

A) para a imprensa exercer seu papel social, ela 
deve transformar opinião em informação.  

B) para a imprensa democratizar a opinião, ela deve 
selecionar a informação.  

C) para o cidadão expressar sua opinião, ele deve 
democratizar a informação. 

D) para a imprensa gerar informação, ela deve 
fundamentar-se em opinião.  

E) para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter 
acesso à informação. 

 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
14 coisas que você não deve jogar na privada nem 

no ralo. 
Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o 
ambiente e os animais. Também deixa mais difícil 
obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns 
produtos podem causar entupimentos: 
 • cotonete e fio dental;  
• medicamento e preservativo;  
• óleo de cozinha; 
 • ponta de cigarro;  
• poeira de varrição de casa;  
• fio de cabelo e pelo de animais; 
 • tinta que não seja à base de água;  
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• querosene, gasolina, solvente, tíner. 
 Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, 
como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem 
ser levados a pontos de coleta especiais, que darão a 
destinação final adequada.  
MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta 

Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado). 
  

O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além 
do foco no interlocutor, que caracteriza a função 
conativa da linguagem, predomina também nele a 
função referencial, que busca: 
 

A) despertar no leitor sentimentos de amor pela 
natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis 
que beneficiarão a sustentabilidade do planeta.  

B) informar o leitor sobre as consequências da 
destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre 
como fazer o correto descarte de alguns dejetos.  

C) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, 
mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do 
autor do texto em relação ao planeta.  

D) estabelecer uma comunicação com o leitor, 
procurando certificar-se de que a mensagem 
sobre ações de sustentabilidade está sendo 
compreendida.  

E) explorar o uso da linguagem, conceituando 
detalhadamente os termos utilizados de forma a 
proporcionar melhor compreensão do texto. 

 

▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira 
que vem dos tempos do Império Romano. A 
amarelinha original tinha mais de cem metros e era 
usada como treinamento militar. As crianças 
romanas, então, fizeram imitações reduzidas do 
campo utilizado pelos soldados e acrescentaram 
numeração nos quadrados que deveriam ser pulados. 
Hoje as amarelinhas variam nos formatos 
geométricos e na quantidade de casas. As palavras 
“céu” e “inferno” podem ser escritas no começo e no 
final do desenho, que é marcado no chão com giz, 
tinta ou graveto.  

Disponível em: www.biblioteca.ajes.edu.br. Acesso 
em: 20 maio 2015 (adaptado).  

Com base em fatos históricos, o texto retrata o 
processo de adaptação pelo qual passou um tipo de 
brincadeira. Nesse sentido, conclui-se que as 
brincadeiras comportam o(a): 

A) caráter competitivo que se assemelha às suas 
origens. 

B) delimitação de regras que se perpetuam com o 
tempo.  

C) definição antecipada do número de grupos 
participantes.  

D) objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a 
praticam.  

E) possibilidade de reinvenção no contexto em que é 
realizada. 

 

 

 

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Por que as formigas não morrem quando postas 

em forno de micro-ondas? 
As micro-ondas são ondas eletromagnéticas com 
frequência muito alta. Elas causam vibração nas 
moléculas de água, e é isso que aquece a comida. Se 
o prato estiver seco, sua temperatura não se altera. 
Da mesma maneira, se as formigas tiverem pouca 
água em seu corpo, podem sair incólumes. Já um ser 
humano não se sairia tão bem quanto esses insetos 
dentro de um forno de micro-ondas 
superdimensionado: a água que compõe 70% do seu 
corpo aqueceria. Micro-ondas de baixa intensidade, 
porém, estão por toda a parte, oriundas da telefonia 
celular, mas não há comprovação de que causem 
problemas para a população humana.  

OKUNO. E. Disponível em: 
http://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 11 dez. 

2013.  
Os textos constroem-se com recursos linguísticos que 
materializam diferentes propósitos comunicativos. Ao 
responder à pergunta que dá título ao texto, o autor 
tem como objetivo principal: 

A) defender o ponto de vista de que as ondas eletro 
magnéticas são inofensivas.  

B) divulgar resultados de recentes pesquisas 
científicas para a sociedade.  

C) apresentar informações acerca das ondas 
eletromagnéticas e de seu uso.  

D) alertar o leitor sobre os riscos de usar as micro-
ondas em seu dia a dia.  

E) apontar diferenças fisiológicas entre formigas e 
seres humanos. 

 

▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Rede social pode prever desempenho 

profissional, diz pesquisa. 
 Pense duas vezes antes de postar qualquer item em 
seu perfil nas redes sociais. O conselho, repetido à 
exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de 
ganhar um status, digamos, mais científico. De 
acordo com resultados da pesquisa, uma rápida 
análise do perfil nas redes sociais pode prever o 
desempenho profissional do candidato a uma 
oportunidade de emprego. Para chegar a essa 
conclusão, uma equipe de pesquisadores da Northern 
Illinois University, Universityof Evansville e 
AuburnUniversity, pediu a um professor universitário e 
dois alunos para analisarem perfis de um grupo de 
universitários. Após checar fotos, postagens, número 
de amigos e interesses por 10 minutos, o trio 
considerou itens como consciência, afabilidade, 
extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 
Seis meses depois, as impressões do grupo foram 
comparadas com a análise de desempenho feita 
pelos chefes dos jovens que tiveram seus perfis 
analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte 
correlação entre as características descritas a partir 
dos dados da rede e o comportamento dos 
universitários no ambiente de trabalho.  

Disponível em http://exame.abril.com.br. Acesso em: 
29 fev. 2012 (adaptado).  
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As redes sociais são espaços de comunicação e 
interação on-line que possibilitam o conhecimento de 
aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o 
texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento 
permite: 

A) identificar a capacidade física atribuída ao 
candidato.  

B) certificar a competência profissional do 
candidato.  

C) controlar o comportamento virtual e real do 
candidato.  

D) avaliar informações pessoais e comportamentais 
sobre o candidato.  

E) aferir a capacidade intelectual do candidato na 
resolução de problemas. 

 

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
eu gostava muito de passeá... saí com as minhas 
colegas... brincá na porta di casa di vôlei... andá de 
patins... bicicleta... quando eu levava um tombo ou 
outro... eu era a::... a palhaça da turma... ((risos))... eu 
acho que foi uma das fases mais... assim... gostosas 
da minha vida foi... essa fase de quinze... dos meus 
treze aos dezessete anos... 

A.P.S., sexo feminino, 38 anos, nível de ensino 
fundamental. 

Projeto Fala Goiana, UFG, 2010 (inédito). 
 
Um aspecto da composição estrutural que caracteriza 
o relato pessoal de A.P.S. como modalidade falada 
da língua é: 
 

A) predomínio de linguagem informal entrecortada 
por pausas. 

B) vocabulário regional desconhecido em outras 
variedades do português. 

C) realização do plural conforme as regras da 
tradição gramatical. 

D) ausência de elementos promotores de coesão 
entre os eventos narrados. 

E) presença de frases incompreensíveis a um leitor 
iniciante. 

 

▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Verbo ser 
QUE VAI SER quando crescer? Vivem perguntando 
em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um 
nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar 
quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou 
a gente só principia a ser quando cresce? É terrível, 
ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado tão 
depressa, e cabe tantas coisas? Repito: ser, ser, ser. 
Er. R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? 
Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. 
Não quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. 
Esquecer. 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1992. 

 
A inquietação existencial do autor com a autoimagem 
corporal e a sua corporeidade se desdobra em 
questões existenciais que têm origem 

A) no conflito do padrão corporal imposto contra as 
convicções de ser autêntico e singular. 

B) na aceitação das imposições da sociedade 
seguindo a influência de outros. 

C) na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições 
e culturas familiares. 

D) no anseio de divulgar hábitos enraizados, 
negligenciados por seus antepassados. 

E) na certeza da exclusão, revelada pela 
indiferença de seus pares. 

 

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pote Cru é meu Pastor. Ele me guiará. 

Ele está comprometido de monge. 

De tarde deambula no azedal entre torsos de 

cachorro, trampas, trapos, panos de regra, couros, 

de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas 

albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos, 

linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em 

gotas de orvalho etc. etc. 

Pote Cru, ele dormia nas ruínas de um convento 

Foi encontrado em osso. 

Ele tinha uma voz de oratórios perdidos. 

BARROS, M. Retrato do artista quando coisa. Rio de 
Janeiro: Record, 2002. 

Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse 
poema, o eu lírico identifica-se com Pote Cru porque 

A) entende a necessidade de todo poeta ter voz de 
ora tórios perdidos.  

B) elege-o como pastor a fim de ser guiado para a 
salvação divina.  

C) valoriza nos percursos do pastor a conexão entre 
as ruínas e a tradição.  

D) necessita de um guia para a descoberta das 
coisas da natureza.  

E) acompanha-o na opção pela insignificância. 

 

▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

LXXVIII (Camões, 1525?-1580) 

Leda serenidade deleitosa, 

Que representa em terra um paraíso; 

Entre rubis e perlas doce riso 

Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 

 

Presença moderada e graciosa, 

Onde ensinando estão despejo e siso 

Que se pode por arte e por aviso, 

Como por natureza, ser fermosa; 

 

Fala de quem a morte e a vida pende, 

Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 

Repouso nela alegre e comedido: 

 

Estas as armas são com que me rende 
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E me cativa Amor; mas não que possa 

Despojar-me da glória de rendido. 

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 2008. 

 
SANZIO, R. (1483-1520). A mulher com o unicórnio. 

Roma, Galleria Borghese Disponível em: 
www.arquipelagos.pt. Acesso em: 29 fev. 2012. 

A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas 
linguagens artísticas diferentes, participaram do 
mesmo contexto social e cultural de produção pelo 
fato de ambos 

A) apresentarem um retrato realista, evidenciado 
pelo unicórnio presente na pintura e pelos 
adjetivos usados no poema.  

B) valorizarem o excesso de enfeites na 
apresentação pessoal e na variação de atitudes 
da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do 
poema.  

C) apresentarem um retrato ideal de mulher 
marcado pela sobriedade e o equilíbrio, 
evidenciados pela postura, expressão e 
vestimenta da moça e os adjetivos usados no 
poema.  

D) desprezarem o conceito medieval da idealização 
da mulher como base da produção artística, 
evidenciado pelos adjetivos usados no poema.  

E) apresentarem um retrato ideal de mulher 
marcado pela emotividade e o conflito interior, 
evidenciados pela expressão da moça e pelos 
adjetivos do poema. 

 

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia 
e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que 
lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que 
fossem... Em que lhe contribuiria para a felicidade 
saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada... O 
importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. 
Lembrou-se das suas coisas de tupi, de folk-lore, das 
suas tentativas agrícolas... Restava disso tudo em 
sua alma uma satisfação? Nenhuma! Nenhuma! 

O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, 
o escárnio; e levou-o à loucura. Uma decepção. E a 
agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela 
não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. 
E, quando seu patriotismo se fizera combatente, o 
que achara? Decepções. Onde estava a doçura de 
nossa gente? Pois ele não a viu combater como 
feras? Pois não a via matar prisioneiros, inúmeros? 
Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma 
série, melhor, um encadeamento de decepções. 

A pátria que quisera ter era um mito; um fantasma 
criado por ele no silêncio de seu gabinete. 

BARRETO, L. Triste fim de Policarpo Quaresma. 
Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso 

em: 8 nov. 2011. 

 

O romance Triste fim de Policarpo Quaresma, de 
Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento 
destacado, a reação do personagem aos 
desdobramentos de suas iniciativas patrióticas 
evidencia que 

A) a dedicação de Policarpo Quaresma ao 
conhecimento da natureza brasileira levou-o a 
estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma 
visão mais ampla do país.  

B) a curiosidade em relação aos heróis da pátria 
levou-o ao ideal de prosperidade e democracia 
que o personagem encontra no contexto 
republicano.  

C) a construção de uma pátria a partir de elementos 
míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza 
do solo e a pureza linguística, conduz à 
frustração ideológica.  

D) a propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, 
justifica a reação de decepção e desistência de 
Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se 
em seu gabinete.  

E) a certeza da fertilidade da terra e da produção 
agrícola incondicional faz parte de um projeto 
ideológico salvacionista, tal como foi difundido na 
época do autor. 

 

▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta 
pernambucano, sobre a função de seus textos:  

 

“Falo somente com o que falo: a linguagem enxuta, 
contato denso; falo somente do que falo: a vida seca, 
áspera e clara do sertão; falo somente por quem falo: 
o homem sertanejo sobrevivendo na adversidade e 
na míngua. Falo somente para quem falo: para os 
que precisam ser alertados para a situação da miséria 
no Nordeste.”  

 

Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário,  

A) a linguagem do texto deve refletir o tema, e a fala 
do autor deve denunciar o fato social para 
determinados leitores. 
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B) a linguagem do texto não deve ter relação com o 
tema, e o autor deve ser imparcial para que seu 
texto seja lido. 

C) o escritor deve saber separar a linguagem do tema 
e a perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. 

D) a linguagem pode ser separada do tema, e o 
escritor deve ser o delator do ato social para todos 
os leitores. 

E) linguagem está além do tema, e o fato social 
deve ser a proposta do escritor para 
convencer o leitor. 

 

▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Mas plantar pra dividir Não faço mais isso, não. Eu 
sou um pobre caboclo, Ganho a vida na enxada. O 
que eu colho é dividido Com quem não planta nada. 
Se assim continuar vou deixar o meu sertão, mesmo 
os olhos cheios d’água e com dor no coração. Vou 
pro Rio carregar massas pros pedreiros em 
construção. Deus até está ajudando: está chovendo 
no sertão! Mas plantar pra dividir, Não faço mais isso, 
não.  

VALE, J.; AQUINO, J. B. Sina de caboclo. São Paulo: 
Polygram, 1994 (fragmento).  

No trecho da canção, composta na década de 1960, 
retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com  

A) a distribuição desigual da produção.  

B) os financiamentos feitos ao produtor rural 

C) a ausência de escolas técnicas no campo. 

D) os empecilhos advindos das secas prolongadas.  

E) a precariedade de insumos no trabalho do 
campo.  

 

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

As danças de técnicas tradicionais podem ser 

exemplificadas por: 

 

a) Balé clássico e  flamenco. 

b) Flamengo e double-dutch. 

c) Quadrilha e balé clássico. 

d) Funk e Quadrilha. 

e) Todas estão corretas. 

 

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Um projeto é “um esforço temporário empreendido 
para criar um produto, serviço ou um resultado 
específico”. Portando necessita de objetivos claros, 
medidas de resultados, datas de início e término que 
atendam aos requisitos negociados e explícitos das 
partes interessadas. ” (XAVIER, C. M. da S. 
Metodologia de gerenciamento de projetos: 
abordagem prática de como iniciar, planejar, 
executar, controlar e fechar projetos. Rio de Janeiro: 
Brasport, 2009). Pensando-se a organização dos 
artistas na atualidade em atender às normas da 
administração pública e a política para a cultura 
nacional, é correto afirmar que: 
 

A) A lei Roaunet institui políticas públicas 
para a cultura nacional.  
B) A lei Roaunet não institui políticas públicas 
para a cultura nacional.  
C) A lei Roaunet discrimina os artistas e não 
pretende instituir políticas para a cultura 
nacional.  
 D) Os artistas não precisam conceber 
projetos porque não existe lei que institua 
política pública para a cultura nacional.  
E) Todas as afirmativas são corretas.  

 

▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
1) Observe o quadro (pintura) abaixo e 

assinale a questão correta: 

 

 
 

a) É uma pintura de características 

Expressionista de Cândido Portinari. 

b) É uma pintura de características 

Surrealista de Salvador Dali.  

c) É uma pintura do período modernista 

brasileiro de Tarsila do Amaral. 

d) É uma pintura do período Barroco 

brasileiro de Antônio Francisco Lisboa. 

e) Nenhuma das questões estão corretas. 

 

▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Segundo o Dicionário de Teatro, “teatralizar um 
acontecimento ou um texto é interpretar cenicamente 
usando cenas e atores para construir a situação. O 
elemento visual da cena e a colocação em situação 
dos discursos são as marcas da teatralização.” 
(PAVIS, P. Dicionário de Teatro. São Paulo: 
Perspectiva, 2008.). Nisto, um ensaio aberto:  

A) Não faz parte das rotinas da atividade 
teatral. 
B) Não é uma representação teatral.  
C) Não traz importância para a representação 
dos atores.  
D) É uma produção artística que foi abolida 
do teatro e das artes visuais. 
C) É uma produção feita somente nos livros 
de teatro. 
E) É uma produção artística com 
determinados fins.  

 

▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A respeito do teatro do Oprimido, de acordo com 
Bárbara Santos, no “teatro-Imagem, a encenação 
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baseia-se nas linguagens não-verbais. Essa foi uma 
saída encontrada por Boal para trabalhar com 
indígenas, no Chile, de etnias distintas com línguas 
maternas diversas, que participavam de um programa 
de alfabetização e precisavam se comunicar entre si. 
Esta técnica teatral transforma questões, problemas e 
sentimentos em imagens concretas. A partir da leitura 
da linguagem corporal, busca-se a compreensão dos 
fatos representados na imagem, que é real enquanto 
imagem. A imagem é uma realidade existente sendo, 
ao mesmo tempo, a representação de uma realidade 
vivenciada”. (Disponível em: 
www.ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-
imagem). Nisto, é incorreto afirmar que: 
 

A) Augusto Boal ganhou reconhecimento 
internacional a partir da criação do Teatro do 
Oprimido, metodologia que coloca a arte a 
serviço da inclusão social.  
B) O trabalho com o Teatro do Oprimido  
nasceu a partir dos anos de exílio na América 
do Sul e rendeu frutos na Europa na década 
de 70, chegou ao Brasil nos anos 80 
fortalecido 
C) Augusto Boal Colaborou com a criação e 
expansão pelo Brasil dos Centros Populares 
de Cultura (CPC), e as ações do Movimento 
de Cultura Popular (MCP), em Pernambuco. 
D) Entre os objetivos do Teatro do Oprimido 
estava mostrar a classe trabalhadora que o 
teatro pode ser uma arma revolucionária a 
serviço da emancipação humana. 
E)O teatro-Imagem em sua encenação 
baseia-se nas linguagens não-verbais e por 
isto expressa muito pouco à classe 
trabalhadora não trazendo frutos para Boal 
em seu exílio. 

 
Augusto Boal e o Teatro do Oprimido em Paris, 1975. 
Cedoc-Funarte 

 

 

▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Educação Física - NULA 

 

▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Educação física - NULA 

 

▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Educação física - NULA 

 

▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Educação física - NULA 

 

▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Educação física - NULA 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 

 

http://www.ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-imagem
http://www.ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-imagem
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questões de 81 a 90 

 

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Maria quer inovar em sua loja de embalagens e 
decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas 
imagens apresentadas estão as planificações dessas 
caixas. 

 

 
As caixas de Maria tem o formato de sólidos 
geométricos. Os nomes desses sólidos são, 
respectivamente, 
 
A) cilindro, prisma pentagonal e pirâmide triangular. 
B) cone, prisma pentagonal e pirâmide triangular. 
C) cone, tronco de pirâmide e pirâmide triangular. 
D) cilindro, tronco de pirâmide e prisma reto. 
E) cilindro, prisma reto e tronco de cone. 

 

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade 
de Estatística mostra, em horas por dia, como os 
jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto 
durante a semana (de segunda-feira a sexta-feira), 
como no fim de semana (sábado e domingo). A tabela 
a seguir mostra os resultados da pesquisa. 

 
De acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu 
tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos, na 
semana inteira (de segunda-feira a domingo), nas 
atividades escolares? 
 
A) 20 
B) 21 
C) 24 
D) 25 
E) 27  

 

 

 

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

João decidiu contratar os serviços de uma empresa 
por telefone através do SAC (Serviço de Atendimento 
ao Consumidor). O atendente ditou para João o 
número de protocolo de atendimento da ligação e 
pediu que ele anotasse. Entretanto, João não 
entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e 
anotou o número 1 3 _ 9 8 2 0 7, sendo que o espaço 
vazio é o do algarismo que João não entendeu. De 
acordo com essas informações, a posição ocupada 
pelo algarismo que falta no número de protocolo é a 
refere-se a 
 
A) centena simples. 
B) dezena de milhar. 
C) centena de milhar.  
D) unidade de milhão. 
E) centena de milhão. 

 

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de 
um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, 
recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para 
cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a 
mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a 
seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele, 
em quilograma, é de 
 
A) 12  
B) 16 
C) 24 
D) 36 
E) 75 

 

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

As curvas de oferta e de demanda de um produto 
representam, respectivamente, as quantidades (Q) 
que vendedores e consumidores estão dispostos a 
comercializar em função do preço (P) do produto. Em 
alguns casos, essas curvas podem ser representadas 
por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de 
demanda de um produto sejam, respectivamente, 
representadas pelas equações Qo = –20 + 4P e Qd = 
46 – 2P. Nestas equações, Qo é quantidade de oferta, 
Qd é a quantidade de demanda e P é o preço do 
produto. A partir dessas equações, de oferta e de 
demanda, os economistas encontram o preço de 
equilíbrio de mercado, ou seja, quando Qo e Qd se 
igualam. Para a situação descrita, o valor do preço P 
de equilíbrio, em reais é 
 
A) 5. 
B) 11.  
C) 13. 
D) 23. 
E) 33.   

 

 

 

Rotina juvenil 

 Durante a 
semana 

No fim de 
semana 

Assistir à televisão 3 3 

Atividades domésticas 1 1 

Atividades escolares 5 1 

Atividades de lazer 2 4 

Descanso e lazer 10 12 

Outras atividades 3 3 
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▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Leia o fragmento a seguir: 
 

No monte de Cerro Armazones, no deserto de 
Atacama, será instalado o Telescópio Europeu 
Extremamente Grande. Ele terá um espelho primário 
de 42 m de diâmetro, “o maior olho do mundo voltado 
para o céu”. 

Disponível em:< http://www.estadao.com.br>. Acesso em: 27 abr. 
2010 [Adaptado]. 

 
Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma 
professora fez uma suposição de que o diâmetro do 
olho humano mede 2,1 cm. Qual a razão entre o 
diâmetro do olho humano, suposto pela professora, e 
o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? 

 
A) 1 : 20 
B) 1 : 100 
C) 1 : 200 
D) 1 : 1 000 
E) 1 : 2 000   

  

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O valor de x na expressão 
9

100
3,0 2 x

 é 

A) – 4. 
B) – 1. 
C) 0. 
D) 1. 
E) 4. 

 

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma escada com 10m de comprimento esta apoiada 
em uma parede perpendicular ao solo. Se o pé dessa 
escada está 6m distante da parede, a altura 
alcançada pela escada na parede, em metros, é de 
 
F) 18 m. 
G) 13 m. 
H) 10 m. 
I)   8 m. 
J)   6 m. 

 

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A figura a seguir mostra a superfície de uma mesa.  
 
 

 
 

Considere as indicações das dimensões dessa 
superfície e nestas condições, a área total dessa 
superfície é, em m2, de 
 
A) 12,8 
B) 6,4 
C) 3,2 
D) 1,6 
E) 0,8 
 

 
▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pode-se dizer que (20%)2 equivale a: 
 
A) 0,04% 
B) 0,2% 
C) 4% 
D) 40% 
E) 4000% 

  

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES: 

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço 
apropriado. 

• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na 
folha própria, em até 30 linhas. 

• A redação que apresentar cópia dos textos da 
Proposta de Redação ou do Caderno de Questões 
terá o número de linhas copiadas desconsiderado 
para efeito de correção. 

Receberá nota zero, em qualquer das situações 
expressas a seguir, a redação que: 

• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo 
considerada “insuficiente”. 

• fugir ao tema ou que não atender ao tipo 
dissertativo-argumentativo. 

• apresentar proposta de intervenção que 
desrespeite os direitos humanos. 

• apresentar parte do texto deliberadamente 
desconectada com o tema proposto. 

 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e 
com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-
argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema Empreendedorismo X 
impacto ambiental: como resolver esse problema. 
Apresentando proposta de intervenção que respeite 
os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, 
de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista. 

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988 

 
 

CAPÍTULO VI 
DO MEIO AMBIENTE 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 
e ecossistemas;        
II - preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;       

III - definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção;        
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade;       
V - controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente;       
VI - promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade.        
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais.      
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em lei federal, 
sem o que não poderão ser instaladas. 

Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Co

nstituicao.htm> Acesso em: 30 mai de 2016. 
 

Comissão do Senado aprova PEC que derruba 
licenciamento ambiental 

 
 A proposta do senador Acir Gurgacz (PDT-
RO) acaba com o licenciamento ambiental como ele é 
feito hoje ao acrescentar esse parágrafo no artigo 225 
da Constituição Federal: 
7º A apresentação do estudo prévio de impacto 
ambiental importa autorização para a execução da 
obra, que não poderá ser suspensa ou cancelada 
pelas mesmas razões a não ser em face de fato 
superveniente. 
 Na justificativa da proposta, Gurgacz 
argumenta que uma vez iniciada a obra após a 
concessão da licença ambiental, ela “não poderá ser 
suspensa ou cancelada senão em face de fatos 
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novos”. Mas enquanto a  justificativa menciona 
licença, o texto da proposta fala em estudo prévio de 
impacto ambiental. Existe uma confusão de termos 
entre o que está escrito no projeto de lei e na 
justificativa do projeto. Licença ambiental é um ato 
administrativo em que o órgão ambiental autoriza 
uma obra, seja ela pública ou privada. Já estudo de 
impacto ambiental é o que o empreendedor apresenta 
para comprovar que sua obra tem viabilidade 
ambiental. Esse estudo é apresentado antes da 
emissão da licença prévia. Com a proposta como está 
escrita, a mera entrega do estudo de impacto 
ambiental aprova a obra, que se torna irrevogável, e 
por sua vez torna inócuo todo o licenciamento 
ambiental. 

Disponível em: 
<http://www.oeco.org.br/noticias/senado-aprova-pec-

que-derruba-licenciamento-ambiental/> Acesso em 30 
mai de 2016 [Adaptado]. 

 
Senado aprova PEC que derruba licenciamento 
ambiental nas obras públicas 
 
 Em meio ao terremoto político que toma conta 
de Brasília, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-
feira sem alarde, uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que simplesmente rasga a 
legislação ambiental aplicada em processos de 
licenciamento de obras públicas. 
 A PEC 65, proposta em 2012 pelo senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO) e relatada atualmente pelo 
senador Blairo Maggi (PR-MT), estabelece que, a 
partir da simples apresentação de um Estudo Impacto 
Ambiental (EIA) pelo empreendedor, nenhuma obra 
poderá mais ser suspensa ou cancelada. Na prática, 
isso significa que o processo de licenciamento 
ambiental, que analisa se um empreendimento é 
viável ou não a partir dos impactos socioambientais 
que pode gerar, deixa de existir. 
 Em um documento de apenas três páginas, 
os parlamentares informam que “a proposta inova o 
ordenamento jurídico”, por não permitir “a suspensão 
de obra ou o seu cancelamento após a apresentação 
do estudo prévio de impacto ambiental (EIA), exceto 
por fatos supervenientes”. A mudança, sustentam os 
parlamentares “tem por objetivo garantir a celeridade 
e a economia de recursos em obras públicas sujeitas 
ao licenciamento ambiental, ao impossibilitar a 
suspensão ou cancelamento de sua execução após a 
concessão da licença”. 
 O licenciamento ambiental, seja ele feito pelo 
Ibama ou por órgãos estaduais, estabelece que 
qualquer empreendimento tem que passar por três 
etapas de avaliação técnica. Para verificar a 
viabilidade de uma obra, é preciso os estudos de 
impacto e pedir sua licença prévia ambiental. 
 Ao obter a licença prévia, o empreendedor 
precisa ainda de uma licença de instalação, que 
permite o início efetivo da obra, processo que 
também é monitorado e que pode resultar em novas 
medidas condicionantes. Na terceira etapa, é dada a 
licença de operação, que autoriza a utilização do 
empreendimento, seja ele uma estrada, uma 

hidrelétrica ou uma plataforma de petróleo. O que a 
PEC 65 faz é ignorar essas três etapas.  
 [...] 

Disponível em: 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/p

olitica/2016/04/28/interna_politica,641448/senado-
aprova-pec-que-derruba-licenciamento-ambiental-

nas-obras-public.shtml> Acesso em: 30 mai de 2016 
[Adaptado]. 

 
Licenciamento ambiental e a PEC 65/2012: 
tragédias anunciadas 
 
 A espécie humana não tem outro planeta 
para habitar, a não ser a Terra. A vida em nosso 
planeta, em suas incontáveis formas – animais, 
vegetais e outras – e ecossistemas, está interligada. 
O ser humano não pode sobreviver se não preservar 
adequadamente as demais formas de vida e 
ecossistemas. Afetar o equilíbrio ecológico é pôr em 
risco a própria sobrevivência da espécie humana e de 
todas as demais. Além disso, a geração atual não tem 
o direito de destruir o hábitat das gerações futuras. 
 Preservação do ambiente não é incompatível 
com o progresso da atividade humana. Muito pelo 
contrário, cada vez mais surgem provas de que o 
desenvolvimento econômico com respeito pelo 
ambiente (o desenvolvimento sustentável) 
proporciona ganhos econômicos importantes. 
 Para preservação ambiental, a legislação 
internacional e nacional prevê diversos mecanismos, 
como unidades de conservação (UC), áreas de 
proteção ambiental (APA), áreas de preservação 
permanente (APP) e o licenciamento ambiental. 
[...] 
 Apesar de todos os esforços de entidades da 
sociedade civil, de estudiosos, de profissionais 
privados e públicos da área ambiental, de órgãos 
como o IBAMA, agências ambientais estaduais e 
municipais e do Ministério Público, a defesa ambiental 
no Brasil enfrenta problemas sérios e nem sempre 
consegue evitar tragédias como a de Mariana (MG).
  
 Em 5 de novembro de 2015, barragens da 
empresa Samarco Mineração S.A., controlada pelas 
empresas BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A. , 
romperam-se e despejaram no rio Doce, na região de 
Mariana, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de 
lama contaminada. Residências foram destruídas, 
pessoas foram mortas, número incontável de animais 

e outros seres foram exterminados, o rio tornou‑se 

sem vida e a poluição percorreu cerca de 880km até 
atingir o mar, onde também causou graves danos. 
Milhares de pessoas foram afetadas nesse que foi o 
maior incidente ambiental no país e ficaram 
impedidas de trabalhar por muitos meses. Até hoje a 
recuperação total dos danos não ocorreu nem se 
sabe se nem como acontecerá. Muitos desses danos 
são, na verdade, irreversíveis. 
 Falhas em empreendimentos e desrespeito 
ao princípio da precaução e a normas ambientais têm 
causado tragédias em todo o mundo há décadas, 
como o vazamento de gases tóxicos em Bhopal, 
Índia, em 3 de dezembro de 1984 (45 toneladas de 
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gases de uma fábrica de agrotóxicos da empresa 
Union Carbide, que mataram rapidamente 2.500 
pessoas e causaram problemas em outras 150 mil); o 
acidente nuclear em Tchernóbil, Ucrânia (então parte 
da União Soviética), em 26 de abril de 1986 
(superaquecimento de usina nuclear, que lançou 
enorme quantidade de radiação na atmosfera, matou 
cerca de 10 mil pessoas e causou câncer e outras 
doenças em milhares de outras, além de tornar 
inabitável a região); e o derramamento de óleo do 
petroleiro Exxon Valdez, em março de 1989 (40 
milhões de litros, que mataram cerca de 100 mil aves 
e poluíram 2 mil quilômetros da costa do Alasca, nos 
EUA), entre muitos outros. Caso gravíssimo e pouco 
conhecido é o dos vazamentos de petróleo no delta 
do rio Níger, na Nigéria, que alguns apontam ocorrer 
há mais de 50 anos, exterminando a vida em largas 
áreas daquela região. 
 Aparentemente, algumas pessoas nada 
aprenderam com esses episódios. A PEC 65/2012 
induz a muitas novas catástrofes ambientais. Se com 
o sistema atual de licenciamento e estudos de 
impacto ambiental esses acidentes têm sido 
frequentes, com a fragilização que a proposta permite 
eles certamente serão muito mais corriqueiros e 
graves. 
 Estamos destruindo nosso planeta, e essa 
PEC é um passo largo nessa direção. 

Disponível em: 
<https://wsaraiva.com/2016/04/28/licenciamento-

ambiental-e-a-pec-65-2012-tragedias-anunciadas/> 
Acesso em: 30 mai de 2016 [Adaptado]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RASCUNHO DA REDAÇÃO 

 

(DEPOIS TRANSCREVA SUA REDAÇÃO PARA A FOLHA DE REDAÇÃO) 

 

NOME:_______________________________________________________ANO E TURMA:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

FOLHA DE REDAÇÃO 

 

NOME:____________________________________________________________ANO E TURMA:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


