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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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
História 
(ENEM 2010) 
 
A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, Tudo se 
transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira 
lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça 
lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância 
lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas 
e os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, 
mostrando mais a escravização do homem que seu 
poder. 
DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1979 (adaptado). 
 
Qual relação é estabelecida no texto entre os 
avanços tecnológicos ocorridos no contexto da 
Revolução Industrial Inglesa e as características 
das cidades industriais no início do século XIX? 
 
(A) A facilidade em se estabelecerem relações 
lucrativas transformava as cidades em espaços 
privilegiados para a livre iniciativa, característica da 
nova sociedade capitalista. 
(B) O desenvolvimento de métodos de planejamento 
urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. 
(C) A construção de núcleos urbanos integrados por 
meios de transporte facilitava o deslocamento dos 
trabalhadores das periferias até as fábricas. 
(D) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam 
as fábricas revelava os avanços da engenharia e da 
arquitetura do período, transformando as cidades em 
locais de experimentação estética e artística. 
(E) O alto nível de exploração dos trabalhadores 
industriais ocasionava o surgimento de aglomerados 
urbanos marcados por péssimas condições de 
moradia, saúde e higiene. 
 
▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
História 
(ENEM 2010) 
 
Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores 
que vos mantêm na miséria? 
Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas 
que vossos tiranos vestem? 
Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o 
túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso 
suor — ah, que bebem vosso sangue? 
SHELLEY. Os homens da Inglaterra Apud 
HUBERMAN, L. História da Riqueza do Homem. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1982. 

A análise do trecho permite identificar que o poeta 
romântico Shelley (1792-1822) registrou uma 
contradição nas condições socioeconômicas da 
nascente classe trabalhadora inglesa durante a 
Revolução Industrial. Tal contradição está identificada 
 
(A) na pobreza dos empregados, que estava 
dissociada na riqueza dos patrões. 
(B) no salário dos operários, que era proporcional aos 
seus esforços nas indústrias. 
(C) na burguesia, que tinha seus negócios 
financiados pelo proletariado. 
(D) no trabalho, que era considerado uma garantia de 
liberdade. 
(E) na riqueza, que não era usufruída por aqueles que 
a produziam. 
 
▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
História 
(ENEM 2009) 
 
A prosperidade induzida pela emergência das 
máquinas de tear escondia uma acentuada perda de 
prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos, 
ou os tecelões temporários, passaram a ser 
denominados, de modo genérico, tecelões de teares 
manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os 
velhos artesãos foram colocados lado a lado com 
novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros 
tecelões abandonaram suas pequenas propriedades 
para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à 
completa dependência dos teares mecanizados ou 
dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões 
ficaram expostos a sucessivas reduções dos 
rendimentos. 
THOMPSON, E. P. The making of the english working 
class. Harmondsworth: Penguin Books, 1979 
(adaptado). 
 
Com a mudança tecnológica ocorrida durante a 
Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-
se porque 
 
(A) a invenção do tear propiciou o surgimento de 
novas relações sociais. 
(B) os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os 
inexperientes. 
(C) os novos teares exigiam treinamento 
especializado para serem operados. 
(D) os artesãos, no período anterior, combinavam a 
tecelagem com o cultivo de subsistência. 
(E) os trabalhadores não especializados se 
apropriaram dos lugares dos antigos artesãos nas 
fábricas. 
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
História 
 
Texto I 
A Confederação Geral do Trabalho (CGT) agrupa, 
fora de toda escola política, todos os trabalhadores 
conscientes da luta a ser encarada para o 
desaparecimento do assalariado e do patronato. (...) 
O Congresso especifica (...) essa afirmação teórica: 
na reivindicação cotidiana, o sindicalismo busca a 
coordenação dos esforços dos operários, o 
crescimento do bem estar dos trabalhadores pela 
realização de melhorias imediatas, tais como a 
diminuição das horas de trabalho, o aumento dos 
salários, etc. 
 
Congrès de la Charte d’Amiens (1906). 
 
TextoII 
O movimento operário ofereceu uma nova resposta 
ao grito do homem miserável no princípio do século 
XIX. A resposta foi a consciência de classe e a 
ambição de classe. Os pobres então se organizavam 
em uma classe específica, a classe operária, 
diferente da classe dos patrões (ou capitalistas). A 
Revolução Francesa lhes deu confiança: a Revolução 
Industrial trouxe a necessidade da mobilização 
permanente. 
 
HOBSBAWN, E. J. A era das revoluções. São Paulo: 
Paz e Terra, 1977. 
 
A consciência de classe, a ambição de classe e a 
necessidade da mobilização permanente dos 
operários de que fala o texto II podem ser 
observadas no sindicalismo revolucionário, 
inaugurado pela CGT francesa no Congresso de 
Amiens em 1906, a partir das seguintes 
características:  
 
(A) Luta em defesa do patronato, a busca pela 
ascensão social e a obediência às regras rígidas do 
ambiente de trabalho. 
(B) A militância individualizada, a defesa dos 
interesses corporativos e a confiança na sensibilidade 
do patrão para as questões trabalhistas. 
(C) A solidariedade entre trabalhadores e patrões, a 
busca pela igualdade dos salários e a defesa 
contínua da paz social. 
(D) A solidariedade entre os trabalhadores, a luta pelo 
desaparecimento do trabalho como mercadoria, e a 
reivindicação cotidiana por melhorias imediatas. 
(E) A união dos trabalhadores, a realização da greve 
geral, e a possibilidade de paralisar o trabalho sem 
perder o pagamento. 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
História 
 
No início do século XIX, o naturalista alemão Carl Von 
Martius esteve no Brasil em missão científica para 
fazer observações sobre a flora e a fauna nativas e 
sobre a sociedade indígena. Referindo-se ao 
indígena, ele afirmou: 
 
“Permanecendo em grau inferior da humanidade, 
moralmente, ainda na infância, a civilização não o 
altera, nenhum exemplo o excita e nada o impulsiona 
para um nobre desenvolvimento progressivo (…). 
Esse estranho e inexplicável estado do indígena 
americano, até o presente, tem feito fracassarem 
todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com 
a Europa vencedora e torná-lo um cidadão satisfeito e 
feliz.” 
 
Carl Von Martius. “O estado do direito entre os 
autóctones do Brasil”. Belo Horizonte/São Paulo: 
Itatiaia/EDUSP, 1982. 
 
Com base nessa descrição, conclui-se que o 
naturalista Von Martius 
 
(A) apoiava a independência do Novo Mundo, 
acreditando que os índios, diferentemente do que 
fazia a missão europeia, respeitavam a flora e a fauna 
do país. 
(B) discriminava preconceituosamente as populações 
originárias da América e advogava o extermínio dos 
índios. 
(C) defendia uma posição progressista para o século 
XIX: a de tornar o indígena cidadão satisfeito e feliz. 
(D) procurava impedir o processo de aculturação, ao 
descrever cientificamente a cultura das populações 
originárias da América. 
(E) desvalorizava os patrimônios étnicos e culturais 
das sociedades indígenas e reforçava a missão 
“civilizadora européia”, típica do século  XIX. 
 
 
▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
História 
(ENEM 2013) 
 
A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por 
uma guerra servil, muito menos por insurreições ou 
atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma 
guerra civil, como o foi nos Estados Unidos. Ela 
poderia desaparecer, talvez, depois de uma 
revolução, como aconteceu na França, sendo essa 
revolução obra exclusiva da população livre. É no 
Parlamento e não em fazendas ou quilombos do 
interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se 
há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade. 
NABUCO, J. O abolicionismo (1883). Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000 
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(adaptado). 
 
No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto 
político sobre como deveria ocorrer o fim da 
escravidão no Brasil, no qual 
 
(A) copiava o modelo haitiano de emancipação negra. 
(B) incentivava a conquista de alforrias por meio de 
ações judiciais.. 
(C) optava pela via legalista de libertação. 
(D) priorizava a negociação em torno das 
indenizações aos senhores. 
(E) antecipava a libertação paternalista dos cativos. 
 
 
▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
História 
(ENEM 2015) 
 
TEXTO I 
 
Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou 
poucos negros em relação à população de cor. A 
maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, 
por meio de estratégias possíveis. No entanto, a 
importância histórica da lei de 1888 não pode ser 
mensurada apenas em termos numéricos. O impacto 
que a extinção da escravidão causou numa 
sociedade constituída a partir da legitimidade da 
propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. 
 
ALBUQUERQUE, W. O jogo da dissimulação: 
Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia. 
das Letras, 2009 (adaptado). 
 
TEXTO II 
 
Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a 
população livre do Rio de Janeiro se tornou mais 
numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos 
numerosos que antes, e com os africanos mais 
aculturados, certamente não se distinguiam muito 
facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres 
habitantes da cidade. Também já não é razoável 
presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente 
cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser 
encontrados em toda parte. 
 
CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das 
últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: 
Cia. das Letras, 1990 (adaptado). 
 
Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento 
destacado no Texto I que complementa os 
argumentos apresentados no Texto II é o (a) 
 

(A) variedade das estratégias de resistência dos 
cativos. 
(B) controle jurídico exercido pelos proprietários. 
 
(C) inovação social representada pela lei. 
(D) ineficácia prática da libertação. 
(E) significado político da Abolição. 
 
▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
História 
(UFSC 2011) 
 
A Anti-Slavery Internacional, organização não-
governamental que atua no combate à escravidão no 
mundo contemporâneo, considerava que cerca de 25 
milhões de pessoas eram vítimas do trabalho escravo 
em 2003. Dentre essas pessoas haveria trabalho 
infantil, exploração sexual e trabalhadores 
escravizados por dívida. Nesse mesmo ano, 
conforme a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
aproximadamente 25 mil pessoas estariam vivendo 
nessas condições no Brasil. 
 
CATELLI JUNIOR, Roberto. História – Texto e 
Contexto. São Paulo: Editora Scipione, 2007. p. 268. 
 
Sobre o tema escravidão, é CORRETO afirmar 
que: 
 
(A) a partir de 1888, com a Lei Áurea, foram criadas 
condições especiais para que os libertos pudessem 
ingressar no mercado de trabalho, especialmente no 
meio rural com a distribuição de terra a ex-escravos. 
(B) dada à tradição de liberdade, a população 
indígena no Brasil nunca pode ser submetida à 
escravidão, optando-se, então, pela compra de 
negros da África. 
(C) no Brasil do século XXI ainda existem pessoas 
que vivem em condições de escravidão, tanto em 
grandes fazendas quanto no meio urbano. 
(D) em função das políticas de inclusão adotadas no 
Brasil nos últimos anos, as diferenças salariais 
desapareceram quando comparados os salários entre 
brancos e negros. 
(E) hoje, a escravidão existente se relaciona 
diretamente a preconceitos étnicos e de cor, não 
tendo nenhuma relação com as condições sociais e a 
distribuição de renda. 
 
▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
No dia 1 de abril é 
 
a) verão em Tóquio e inverno no Cairo. 
b) outono em Londres e primavera em Buenos Aires. 
c) inverno em Curitiba e verão em Los Angeles. 
d) primavera em Buenos Aires e inverno em Moscou. 
e) outono em La Paz e primavera em Paris. 
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
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 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
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 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
"Terceiro Mundo, países subdesenvolvidos, países do 
Sul, países periféricos. São expressões muito usadas 
para designar os países mais pobres do mundo. Qual 
delas é a mais correta?" (VESENTINI, J. W. 

Geografia: geografia geral e do Brasil. São Paulo: 
Ática, 2008).  
 
      Com relação à terminologia utilizada para as 
nações de industrialização tardia, é correto afirmar 
que: 
  
a) "Terceiro Mundo" é um termo do século XIX, 
quando a descolonização americana revelou ao 
mundo uma grande diferença entre os países ricos e 
os recém-independentes países pobres. 
b) "Subdesenvolvimento" é uma palavra cujo prefixo 
"sub" expressa a necessidade de superarmos nossa 
inferioridade cultural frente aos países desenvolvidos. 
c) "Países do Sul" tem a vantagem de indicar a 
localização da totalidade dos Estados "pobres", 
situados no hemisfério sul. 
d) "Países periféricos" refere-se à posição 
economicamente subordinada dos países capitalistas 
da América Latina, África e parte da Ásia, em relação 
ao centro constituído pelo Primeiro Mundo.  
e) "Países em desenvolvimento" é o termo mais 
adequado ao Brasil, considerando-se a porcentagem 
da população que dispõe de saneamento básico e os 
salários dos professores.   
 
 
▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
A China é hoje um país com dois sistemas 
econômicos: o socialista, que resiste nas regiões 
mais distantes dos grandes centros, sobretudo nas 
relações de propriedade, e o capitalista, que organiza 
cada vez mais as relações de produção e de trabalho, 
principalmente nas regiões mais modernas. 
    Sobre a economia chinesa e o seu 
desenvolvimento, analise as afirmativas a seguir: 

I. A partir da abertura das chamadas Zonas 
Econômicas Especiais e das Cidades 
Abertas, a China passou a ter a economia 
que mais cresce no mundo. 

II. A produção industrial chinesa tem 
apresentado crescimento homogêneo, 
não só em termos territoriais como 
também setoriais. 

III. A China ainda é um país de camponeses, 
visto que aproximadamente metade de 
sua população vive em áreas rurais. 

IV. A liberalização política e os baixos custos da 
mão de obra são fatores fundamentais 
para o crescimento econômico chinês. 

     São corretas as afirmativas: 
 

a) I e II; 
b) I e III; 
c) I, II e III; 
d) I, III e IV; 
e) II e IV. 
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os 
mais industrializados do mundo, a União Europeia e 
os principais emergentes. Esse grupo de países vem 
ganhando força nos fóruns internacionais de decisão 
e consulta. 
Entre os países emergentes que formam o G-20, 
estão os chamados BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul), termo criado em 2001 para 
referir-se aos países que 
 

a. possuem base tecnológica mais elevada. 
b. apresentam índices de igualdade social e 

econômica mais acentuados. 
c. possuem similaridades culturais capazes de 

alavancar a economia mundial. 
d. apresentam características promissoras para 

as próximas décadas. 
e. possuem diversidade ambiental suficiente 

para impulsionar a economia global. 

 
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O regime térmico apresentado por Brasília, Anápolis e 
Goiânia contraria a regra geral, segundo a qual as 
temperaturas são menores nas latitudes mais altas. A 
propósito, assinale a alternativa correta: 
a. situadas em latitudes semelhantes, as cidades 
citadas possuem temperaturas médias diferentes em 
função da altitude. 
b. as três cidades apresentam temperaturas médias 
anuais típicas de áreas em que domina o clima 
tropical semi-úmido. 
c. as baixas temperaturas de Brasília explicam-se 
pela influência da sua continentalidade. 
d. Goiânia tem as temperaturas médias maiores que 
as outras cidades devido ao grande número de 
veículos, que emitem gases causadores do efeito 
estufa. 
e. considerando-se apenas a influência da latitude, 
Anápolis seria mais quente que Brasília. 
 
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Sendo 8:00 horas a 60 graus de longitude W, que 
horas serão a 90 graus de longitude E? 
 
a) 06:00 horas. 
b) 18:00 horas. 
c) 08:00 horas. 
d) 10:00 horas. 
e) 17:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Filosofia 
A ação democrática consiste em todos tomarem parte 
do processo decisório sobre aquilo que terá 
consequência na vida de toda coletividade. 
Gallo, S. et.al. Ética e Cidadania. Caminhos da 
Filosofia. Campinas: Papirus, 1997 (adaptado). 
 
TEXTO II 
É necessário que haja liberdade de expressão, 
fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso 
por parte da população às informações trazidas a 
público pela imprensa. 
Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso 
em: 24 abr. 2010. 

 
Partindo da perspectiva de democracia apresentada 
no Texto I, os meios de comunicação, de acordo com 
o Texto II, assumem um papel relevante na sociedade 
por 
A) orientarem os cidadãos na compra dos bens 
necessários à sua sobrevivência e bem-estar. 
B) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante 
para conscientização política. 
C) fornecerem informações que fomentam o debate 
político na esfera pública. 
D) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos 
fatos. 
E) promoverem a unidade cultural, por meio das 
transmissões esportivas. 
 
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Filosofia 
Observe a charge e leia o texto a seguir. 
 

 
Fonte: LAERTE. Classificados. São Paulo: Devir, 
2001. p. 25. 
“É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas 
da natureza, que o homem é naturalmente um animal 
político, destinado a viver em sociedade, e que 
aquele que, por instinto, e não porque qualquer 
circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma 
cidade, é um ser vil ou superior ao homem [...].” 
(ARISTÓTELES. A política. Trad. de Nestor Silveira 
Chaves. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 13.) 
Com base no texto de Aristóteles e na charge, é 
correto afirmar: 
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A) O texto de Aristóteles confirma a ideia exposta 
pela charge de que a condição humana de ser político 
é artificial e um obstáculo à liberdade individual. 
B) A charge apresenta uma interpretação correta do 
texto de Aristóteles segundo a qual a política é uma 
atividade nociva à coletividade devendo seus 
representantes serem afastados do convívio social. 
C) A charge aborda o ponto de vista aristotélico de 
que a dimensão política do homem independe da 
convivência com seus semelhantes, uma vez que o 
homem bastasse a si próprio. 
D) A charge, fazendo alusão à afirmação aristotélica 
de que o homem é um animal político por natureza, 
sugere uma crítica a um tipo de político que ignora a 
coletividade privilegiando interesses particulares e 
que, por isso, deve ser evitado. 
E) Tanto a charge quanto o texto de Aristóteles 
apresentam a ideia de que a vida em sociedade 
degenera o homem, tornando-o um animal. 
 
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Filosofia 
“Toda cidade [pólis], portanto, existe naturalmente, da 
mesma forma que as primeiras comunidades; aquela 
é o estágio final destas, pois a natureza de uma coisa 
é seu estágio final. (...) Estas considerações deixam 
claro que a cidade é uma criação natural, e que o 
homem é por natureza um animal social, e um 
homem que por natureza, e não por mero acidente, 
não fizesse parte de cidade alguma, seria desprezível 
ou estaria acima da humanidade.” (ARISTÓTELES. 
Política. 3. ed. Trad. De Mário da Gama Kuri. Brasília: 
Ed. Universidade de Brasília, 1997. p. 15.) 
De acordo com o texto de Aristóteles, é correto 
afirmar que a pólis: 
a) É instituída por uma convenção entre os homens. 
b) Existe por natureza e é da natureza humana 
buscar a vida em sociedade. 
c) Passa a existir por um ato de vontade dos deuses, 
alheia à vontade humana. 
d) É estabelecida pela vontade arbitrária de um 
déspota. 
e) É fundada na razão, que estabelece as leis que a 
ordenam. 
 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Filosofia 
“E justiça é aquilo em virtude do qual se diz que o 
homem justo pratica, por escolha própria, o que é 
justo, e que distribui, seja entre si mesmo e um outro, 
seja entre dois outros, não de maneira a dar mais do 
que convém a si mesmo e menos ao seu próximo (e 
inversamente no relativo ao que não convém), mas 
de maneira a dar o que é igual de acordo com a 
proporção; e da mesma forma quando se trata de 
distribuir entre duas outras pessoas”. Fonte: 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de 
Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa 
de W. D. Ross. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 89. 

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre a 
justiça em Aristóteles, é correto afirmar: 
a) É possível que um homem aja injustamente sem 
ser injusto. 
b) A justiça é uma virtude que não pode ser 
considerada um meio-termo. 
c) A justiça corretiva deve ser feita de acordo com o 
mérito. 
d) Os partidários da democracia identificam o mérito 
com a excelência moral. 
e) Os partidários da aristocracia identificam o mérito 
com a riqueza. 
 
▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Filosofia 

 
Democracia: “regime político no qual a soberania é 
exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos 
cidadãos.” 
JAPPIASSÚ, H. MARCONDES, D. Dicionário Básico 
de Filosofia.  
Rio de Janeiro: Zahar, 2006 
Uma suposta “vacina” contra o despotismo, em um 
contexto democrático, tem por objetivo 
A) impedir a contratação de familiares para o serviço 
público. 
B) reduzir a ação das instituições constitucionais.  
C) combater a distribuição equilibrada de poder. 
D) restringir a atuação do Parlamento. 
E) evitar a escolha de governantes autoritários. 
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 
A) a floresta não possui organismos decompositores. 
B) o potencial econômico da floresta deve ser 
explorado. 
C) o homem branco convive harmonicamente com 
urihi. 
D) as folhas e a água são menos importantes para a 
floresta que seu sopro vital. 
E) Wixia é a capacidade que tem a floresta de se 
sustentar por meio de processos vitais. 
 
▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Diante de ameaças surgidas com a engenharia 
genética de alimentos, vários grupos da sociedade 
civil conceberam o chamado "princípio da precaução". 
O fundamento desse princípio é: quando uma 
tecnologia ou produto comporta alguma ameaça à 
saúde ou ao ambiente, ainda que não se possa 
avaliar a natureza precisa ou a magnitude do dano 
que venha a ser causado por eles, deve-se evitá-los 
ou deixá-los de quarentena para maiores estudos e 
avaliações antes de sua liberação. 
SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop 
da montanha-russa. São Paulo: Cia. das Letras, 2001 
(adaptado). 
 
O texto expõe uma tendência representativa do 
pensamento social contemporâneo, na qual o 
desenvolvimento de mecanismos de acautelamento 
ou administração de riscos tem como objetivo... 
 
a) priorizar os interesses econômicos em relação aos 
seres humanos e à natureza. 
b) negar a perspectiva científica e suas conquistas 
por causa de riscos ecológicos. 
c) instituir o diálogo público sobre mudanças 
tecnológicas e suas consequências. 
d) combater a introdução de tecnologias para travar o 
curso das mudanças sociais. 
e) romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do 
avanço tecnológico e científico. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A crise do modelo de desenvolvimento brasileiro, 
perverso e excludente, foi marcada, especialmente, 
pela concentração de renda. As consequências dessa 
agravante são observadas por alguns problemas 
caóticos, como gastos infinitos com segurança 
pública, vias saturadas e mal planejadas, poluição 
hídrica e aglomerados urbanos sem infraestrutura.  
SOUZA, J. A. et. al. Ocupação Desordenada. In: 
Revista Conhecimento Prático Geografia, abr. 2010 
(adaptado). 
No espaço urbano brasileiro, vêm se agravando os 
problemas socioambientais relacionados a um 
modelo de desenvolvimento que configurou formas 
diversas de exclusão social. Uma ação capaz de 
colaborar com a solução desses problemas é.... 
 
a) investir de forma eficiente em melhorias na 
qualidade de vida no campo para impedir o êxodo 
rural. 
b) integrar necessidades econômicas e sociais na 
formulação de estratégias de planejamento para as 
cidades. 
c) transferir as populações das favelas para áreas 
não suscetíveis à erosão em outros estados. 
d) considerar a organização dos espaços urbanos de 
acordo com as condições culturais dos grupos que os 
ocupam. 
e) facilitar o assentamento de populações nas áreas 
fluviais urbanas para incentivar a formação de 
espaços produtivos democráticos. 
 
▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A relação sociedade e natureza passou a ser 
discutida em nível global e com maior ênfase a partir 
da realização de grandes eventos internacionais. A 
conferência de Estocolmo, em 1972, ganhou força 
pela realização da ECO–92, realizada no Rio de 
Janeiro em 1992 e, mais recentemente, em 2002, 
com a Rio+10, realizada em Joanesburgo. Esses 
eventos pautaram como discussão central a proposta 
de desenvolvimento sustentável, que, mais tarde, 
agregou novas definições, como as de 
sustentabilidade e ecodesenvolvimento. 
Tais eventos proporcionaram, em nível global, às 
Sociedades..... 
 
a) um novo modo de locomoção urbana, centrado em 
veículos de tecnologia limpa. 
b) uma mudança no seu modo de vida, devido à 
redução no consumo de recursos não renováveis. 
c) uma discussão a respeito da temática ambiental e 
o estabelecimento de organizações não 
governamentais com essa finalidade. 
d) uma política de preservação das florestas tropicais, 
que resultou na redução constante e significativa das 
taxas de desmatamento. 
e) uma redução gradativa nos índices de crescimento 
econômico, com a finalidade de se atingir o equilíbrio 
entre desenvolvimento e conservação. 
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
No texto “Desigualdades de várias ordens”, você 
leu em aula afirma que o Brasil ainda não se livrou 
das desigualdades as quais são: a desigualdade de 
gênero, a étnico-racial, a desigualdade educacional, 
social, entre outras. Mesmo com as iniciativas do 
Governo em implantar diferentes políticas públicas, 
tais como: o Sistema de Cotas, o Bolsa Família, o 
SUS, as Escolas públicas, o Pronatec, entre outras. 
Mesmo assim, a desigualdade continua latente no 
Brasil e a charge que você vê abaixo denuncia essa 
realidade de desigualdade ainda renitente no Brasil. 
 

 
www.gogole.com.br/imagens. 
_ 
De acordo com a ilustração da charge e o que você 
leu no texto “Desigualdade de várias ordens”, citado 
acima, a desigualdade social continua existindo no 
Brasil por que.... 
 
 

a) O Governo não cria igualdade de 
oportunidades e sim de condições. 

b) O Governo cria igualdade de condições, mas 
não de oportunidades.  

c) O Governo não cria igualdade de condições e 
nem de oportunidades  

d) O Governo cria igualdade de oportunidades, 
mas não de condições. 

e) As desigualdades de gênero e a étnico-racial 
são tão fortes que geram outras 
desigualdades no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
Questões de 27 a 50 
 
▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Biologia 

♫ O tico-tico tá comendo meu fubá... 
se o tico-tico pensa em se alimentar, 
que vá comer umas minhocas no pomar... 
Botei alpiste para ver se ele comia, 
botei um gato, um espantalho, um alçapão... ♫ 

(Zequinha de Abreu, Tico-tico no fubá) 

No contexto da música, na teia alimentar da qual 
fazer parte tico-tico, fubá, minhoca, alpiste e gato, 

 
(A) a minhoca aparece como produtor e o tico-

tico como consumidor primário. 
(B) o fubá aparece como produtor e o tico-tico 

somo consumidor primário e secundário. 
(C) o fubá aparece como produtor e o gato como 

consumidor primário. 
(D) o tico-tico e o gato aparecem como 

consumidores primários. 
(E) o alpiste aparece como produtor, o gato como 

consumidor primário e a minhoca como 
decompositor. 

 
▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Biologia 

   Um dos grandes problemas das regiões urbanas é 
o acúmulo de lixo sólido e sua disposição. Há vários 
processos para a disposição do lixo, dentre eles o 
aterro sanitário, o depósito a céu aberto e a 
incineração. Cada um deles apresenta vantagens e 
desvantagens.  
Considere as seguintes vantagens de métodos de 
disposição do lixo: 
I – diminuição do contato humano direto com o lixo; 
II – produção de adubo para a agricultura; 
III – baixo custo operacional do processo; 
IV – redução do volume de lixo. 
A relação correta entre cada um dos processos para 
a disposição do lixo e as vantagens apontadas é: 
 
 Aterro 

sanitário 
Depósito a 
céu aberto 

Incineração 

(A) I III IV 
(B) I II I 
(C) II IV I 
(D) II I IV 
(E) III II I 
 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Biologia 

   Pessoas de mesmo genótipo para o caráter cor da 
pele podem adquirir fenótipos diferentes expondo-se 
mais ou menos às radiações solares. Tal fato 
exemplifica adequadamente a 

(A) variabilidade das espécies.   
(B) ação da seleção natural sobre os genes. 
(C) interação do genótipo com o meio ambiente. 
(D) ocorrência ao acaso das mutações. 
(E) herança dos caracteres adquiridos. 
 
▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Biologia 

Existem duas grandes teorias que tentam explicar os 
mecanismos pelos quais os organismos evoluem. 
Tanto Lamarck como Darwin apresentam um fator 
como o primordial para a evolução. A diferença é que, 
para Lamarck, esse fator é a causa direta das 
variações e, para Darwin, esse mesmo fator seria o 
que seleciona, dentre as variações possíveis, a mais 
adaptada. Esse fator é 

 
(A) a migração. 
(B) a capacidade de reprodução. 
(C) a competição. 
(D) a variação hereditária. 
(E) o ambiente. 
 
▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Biologia 
   Os bacteriófagos são constituídos por uma 
molécula de DNA envolta em uma cápsula de 
proteína. Existem diversas espécies, que diferem 
entre si quanto ao DNA e às proteínas constituintes 
da cápsula. Os cientistas conseguem construir 
partículas virais ativas com DNA de uma espécie e 
cápsula de outra. Em um experimento foi produzido 
um vírus contendo DNA do bacteriófago T2 e cápsula 
do bacteriófago T4. Pode-se prever que a 
descendência desse vírus terá 
 
(A) cápsula de T4 e DNA de T2. 
(B) cápsula de T2 e DNA de T4. 
(C) cápsula e DNA, ambos de T2. 
(D) cápsula e DNA, ambos de T4. 
(E) mistura de cápsulas e DNA de T2 e T4. 
 
▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Biologia 
  Os seres vivos são, atualmente, divididos em cinco 
REINOS. Essa divisão baseia-se, principalmente,  

 

(A) no tipo de estruturas locomotoras dos organismos. 

(B) no processo de formação de gametas. 

(C) no tipo de reprodução.  
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(D) na organização celular e no tipo de nutrição dos 
organismos. 

(E) todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Biologia 
   Dentre os grupos ou reinos dos seres vivos, 
assinale o(s) que é(são) procarionte(s):  

 

(A) Vírus, Monera e Protista.  

(B) Monera, somente. 

(C) Protista, somente. 

(D) Vírus e Monera, somente. 

(E) Monera e Protista, somente. 

 
 
▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Biologia 
   A respeito das características gerais das Bactérias, 
são feitas as afirmações a seguir. 
 
I – São consideradas procarióticas porque não 
apresentam ribossomos. 
II – Por ocasião da reprodução sexuada, formam 
gametas sempre uniflagelados. 
III – Os cocos podem formar grupamentos com 
aspecto de cacho de uvas, sendo então chamados 
estafilococos. 
IV – A maioria das bactérias não apresenta parede 
celular. 
V – O processo de conjugação é um dos meios que 
as bactérias utilizam para passar material genético de 
uma para outra. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) II e IV. 
(D) I e V. 
(E) III e V. 
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
As moléculas de nanoputians lembram figuras 
humanas e foram criadas para estimular o interesse 
de jovens na compreensão da linguagem expressa 
em fórmulas estruturais, muito usadas em química 
orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na 
figura: 
 

O O

 

 

 
CHANTEAU, S. H. TOUR. J.M. The Journal of 

Organic 
Chemistry, v. 68, n. 23. 2003 (adaptado). 

 
Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono 
quaternário? 
 
(A) Mãos.  
(B) Cabeça.  
(C) Tórax. 
(D) Abdômen.  
(E) Pés. 
 
▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
G. N. Lewis propôs, no ano de 1916, que os átomos 
também formavam ligações a partir do 
compartilhamento de elétrons. Esse tipo de ligação 
ficou conhecida como ligação covalente. 
Assinale a alternativa que contém apenas 
substâncias formadas por ligação covalente. 
 
(A) CH3CH2OH, SO2, Na2S, Ag. 
(B) CO2, CH4, NaCl, H2O. 
(C) HCl(g), NH3, CO2, CF4 
(D) C(grafite), CO2, NH3, KCl. 
(E) SO2, Na2S, Ag, NaCl. 
 
▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O átomo de cálcio pertence à família dos metais 
alcalinos terrosos e o átomo de flúor à família dos 
halogênios. O composto resultante e a ligação entre 
estes átomos serão 
 
(A) CaF2 com ligação covalente. 
(B) CaF com ligação covalente. 
(C) CaF2 com ligação iônica. 
(D) CaF com ligação iônica. 
(E) Ca2F com ligação covalente. 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Com base nas propriedades dos metais, assinale a 
afirmativa CORRETA. 
 
(A) Os metais formam ligações iônicas uns com os 
outros, denominadas de ligas metálicas. 
(B) As substâncias formadas por ligações metálicas 
possuem ponto de ebulição menor que as formadas 
por ligações iônicas, porque as ligações iônicas são 
mais fortes que as ligações metálicas. 
(C) Os metais não são bons condutores de calor e 
eletricidade. 
(D) A existência da ligação metálica é explicada pela 
Teoria de Mar de Elétrons. 
(E) Não são maleáveis e dúcteis. 
 
▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Assinale a alternativa que contém as respectivas 
geometrias e polaridades das espécies químicas 
abaixo. 
 

SO2; SO3; H2O e CO2 
 
(A) SO2: angular e polar; SO3: piramidal e polar; H2O: 
angular e polar e CO2: linear e apolar. 
(B) SO2: angular e polar; SO3: trigonal plana e apolar; 
H2O: angular e polar e CO2: angular e polar. 
(C) SO2: angular e polar; SO3: trigonal plana e apolar; 
H2O: angular e polar e CO2: linear e apolar. 
(D) SO2: linear e apolar; SO3: piramidal e polar; H2O: 
linear e apolar e CO2: angular e polar. 
(E) SO2: angular e apolar; SO3: trigonal plana e polar; 
H2O: angular e polar e CO2: angular e polar. 
 
▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A geometria molecular descreve a maneira pela qual 
os núcleos atômicos que constituem uma molécula 
estão posicionados uns em relação aos outros. 
Assim, numere a coluna B, que contém certas 
substâncias químicas, associando-as com a coluna A, 
de acordo com o tipo de geometria molecular que 
cada substância apresenta. 
 

Coluna A 
 
1. Angular 
2. Piramidal 
3. Tetraédrica 
4. Trigonal Plana 
 

Coluna B 
 
(   ) SO2 
(   ) CH2O 
(   ) PF3 
(   ) SiH4 
 
A sequência correta dos números da coluna B, de 
cima para baixo, é 
 
(A) 1 - 4 - 3 - 2. 
(B) 2 - 1 - 4 - 3. 
(C) 1 - 2 - 4 - 3. 

(D) 3 - 4 - 1 - 2. 
(E) 1 - 4 - 2 - 3. 
 
▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Com relação às características do átomo de carbono, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) O átomo de carbono é tetravalente, podendo ligar-
se a quatro átomos monovalentes. 
(B) Os átomos de carbono podem se ligar entre si 
para formar cadeias. 
(C) As ligações entre os átomos de carbono podem 
ocorrer por ligações simples, duplas ou triplas. 
(D) Todo átomo de carbono que estabelece quatro 
ligações é tetraédrico. 
(E) O átomo de carbono possui Z = 6, portanto os 
seus elétrons estão distribuídos em seis camadas. 
 
 
▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Assinale a alternativa que contém a classificação 
correta da seguinte cadeia carbônica:  

CH3-CH2-CH2-CH2-CCH 
 
(A) acíclica, saturada e normal. 
(B) cíclica, insaturada e ramificada. 
(C) cíclica, saturada e sem ramificação. 
(D) acíclica, insaturada e normal. 
(E) heterocíclica, insaturada e ramificada. 
 
▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Vamos supor que temos uma partícula carregada 
com carga q = 4 μC e que ela seja colocada em um 
ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico 
seja igual a 60 V. Se essa partícula ir, 
espontaneamente, para um ponto B, cujo potencial 
elétrico seja 20 V, qual será o valor da energia 
potencial dessa carga quando ela estiver no ponto A 
e posteriormente no ponto B? 

a) 2,4 x 10-4 J e 8 x 10-5J 
b) 2,2 x 10-5 J e 7 x 10-4J 
c) 4,5 x 10-6 J e 6 x 10-1J 
d) 4,2x 10-1 J e 4,5 x 10-7J 
e) 4 x 10-3 J e 8,3 x 10-2J 

 
▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Suponhamos que uma carga elétrica seja deixada em 
um ponto A de um campo elétrico uniforme. Depois 
de percorrer uma distância igual a 20 cm, a carga 
passa pelo ponto B com velocidade igual a 20 m/s. 
Desprezando a ação da gravidade, calcule o trabalho 
realizado pela força elétrica no descolamento dessa 
partícula entre A e B. (Dados: massa da carga m = 
0,4 g e q = 2 μC).  

a) τ = 2,3 . 10-2 J 
b) τ = 3,5 . 10-3 J 
c) τ = 4 . 10-5 J 
d) τ = 7 . 10-9 J 
e) τ = 8 . 10-2 J 

 
 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Determine a energia potencial elétrica de uma carga 
elétrica colocada em um ponto P cujo potencial 
elétrico é 2 x 104 V. Seja a carga igual a -6 μC. 

a) -12 J 
b) 0,012 J 
c) -0,12 J 
d) -12 x 10-6 
e) 1,2 x 10-3 J 

 
 
▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFSM-RS) Uma partícula com carga q = 2 . 10-7 C se 
desloca do ponto A ao ponto B, que se localizam 
numa região em que existe um campo elétrico. 
Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza 
um trabalho igual a 4 . 10-3 J sobre a partícula. A 
diferença de potencial VA – VB entre os dois pontos 
considerados vale, em V: 

a) -8 x 10-10 
b) 8 x 10-10 
c) -2 x 104 
d) 2 x 104 
e) 0,5 x 10-4 

 
▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFAL) Considere uma carga puntiforme Q, positiva, 
fixa no ponto O, e os pontos A e B, como mostra a 
figura: 

 

Sabe-se que os módulos do vetor campo elétrico e do 
potencial elétrico gerados pela carga Q no ponto A 
são respectivamente, E e V. Nessas condições, os 
módulos dessas grandezas no ponto B são, 
respectivamente: 

a) 4E e 2V 
b) 2E e 4V 
c) E/2 e V/2 
d) E/2 e V/4 
e) E/4 e V/2 

 
 
 
 
 
 
 
 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFU) Comumente se ouve falar dos perigos da alta 
voltagem em dispositivos elétricos. Todavia, uma alta 
voltagem pode não significar uma grande quantidade 
de energia se 

a) o potencial elétrico envolvido for constante. 

b) a quantidade de carga envolvida for baixa. 

c) o campo elétrico envolvido for uniforme. 

d) a força elétrica envolvida for baixa. 

e) a força elétrica envolvida for constante. 
 
 
▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma carga elétrica de 2 μC movimenta-se nas 
proximidades de uma carga elétrica de valor 16 μC. 
Se o deslocamento da menor carga foi de 8 cm, qual 
foi a energia potencial elétrica? 
Dado: 1 μC = 1 x 10 – 6 C; 1 cm = 1 x 10 – 2 m; K = 9,0 
x 10 9 N.m2.C – 2 

a) 2,5 J 

b) 1,6 J 

c) 3,6 J 

d) 5,0 J 

e) 8,0 J. 
 
 
▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Leia as afirmações a seguir a respeito da energia 
potencial elétrica. 

I – A energia potencial elétrica é diretamente 
proporcional ao produto das cargas elétricas; 

II – A energia potencial elétrica é inversamente 
proporcional ao quadrado da distância entre as 
cargas; 

III – A determinação da energia independe do 
caminho seguido pela carga. 

É verdadeiro o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) II 

c) I 

d) II e III 

e) I e III 
 
 
 
 
 
 

▬  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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
As the United States raced against Russia to put a 
man in space, NASA found untapped talent in a group 
of African-American female mathematicians that 
served as the brains behind one of the greatest 
operations in U.S. history. Based on the unbelievably 
true life stories of three of these women, known as 
"human computers", we follow these women as they 
quickly rose the ranks of NASA alongside many of 
history's greatest minds specifically tasked with 
calculating the momentous launch of astronaut John 
Glenn into orbit, and guaranteeing his safe return. 
Dorothy Vaughan, Mary Jackson, and Katherine 
Johnson crossed all gender, race, and professional 
lines while their brilliance and desire to dream big, 
beyond anything ever accomplished before by the 
human race, firmly cemented them in U.S. history as 
true American heroes. 
 

 Written by 20th Century Fox 
 

Disponível em: 
http://www.imdb.com/title/tt4846340/plotsummary 

Acesso em: 19 maio 2017. 
 

O texto acima apresenta um resumo do filme “Hidden 
Figures”, traduzido no Brasil por “Estrelas além do 
tempo”, que relata a história e os sonhos de três 
grandes mulheres que trabalharam na NASA na 
década de 1960. O texto aponta que “Dorothy 
Vaughan, Mary Jackson, and Katherine Johnson 
crossed all gender, race, and professional lines while 
their brilliance and desire to dream big, beyond 
anything ever accomplished before by the human 
race”. Levando em consideração esse excerto, pode-
se inferir que: 
 
a) Os Estados Unidos disputaram com a Rússia com 
o intuito de serem os primeiros a levar um homem ao 
espaço. 
b) Um grupo de mulheres negras matemáticas serviu 
como cérebro por trás de uma das maiores operações 
na história dos EUA. 
c) Um grupo de mulheres negras trabalhou na NASA 
como “computadores humanos”. 
d) Três mulheres foram vítimas de preconceito de 
gênero e racial, no entanto, continuaram lutando 
pelos seus sonhos. 
e) O trabalho desenvolvido pelas três mulheres na 
NASA fez com que elas fossem reconhecidas como 
heroínas americanas. 
 
 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(ENEM – 2012) 
 

 
DONAR. Disponível em: 

http://politicalgraffiti.wordpress.com. Acesso em: 17 
ago. 2011. 

Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar 
comportamentos humanos e assim oportunizam a 
reflexão sobre nossos próprios comportamentos e 
atitudes. Nesse cartum, a linguagem utilizada pelos 
personagens em uma conversa em inglês evidencia a 

a) necessidade de estudo da língua inglesa por 
parte dos personagens. 

b) facilidade de compreensão entre falantes com 
sotaques distintos. 

c) dificuldade de reconhecer a existência de 
diferentes usos da linguagem. 

d) predominância do uso da linguagem informal 
sobre a língua padrão. 

e) aceitação dos regionalismos utilizados por 
pessoas de diferentes lugares. 

 
 
▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

The Fools Who Dream 
 
My aunt used to live in Paris 
I remember, she used to come home 
and tell us these stories about being abroad 
and I remember she told us that she jumped into the 
river 
once, barefoot 
She smiled 
 
Leapt, without looking 
And tumbled into the Seine 
The water was freezing 
She spent a month sneezing 
But said she would do it again 
 
Here's to the ones who dream 
Foolish as they may seem 
Here's to the hearts that ache 
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Here's to the mess we make 
 
She captured a feeling 
Sky with no ceiling 
The sunset inside a frame 
 
She lived in her liquor 
And died with a flicker 
I'll always remember the flame 
 
Here's to the ones who dream 
Foolish as they may seem 
Here's to the hearts that ache 
Here's to the mess we make 
 
She told me 
"A bit of madness is key 
To give us new colors to see 
Who knows where it will lead us? 
And that's why they need us" 
 
So bring on the rebels 
The ripples from pebbles 
The painters, and poets, and plays 
 
And here's to the fools who dream 
Crazy as they may seem 
Here's to the hearts that break 
Here's to the mess we make 
 
I trace it all back to then 
Her, and the snow, and the Seine 
Smiling through it 
She said she'd do it again 
 
A música The Fools Who Dream faz parte da trilha 
sonora do filme La La Land que ganhou o Oscar de 
melhor música no ano de 2017. O refrão da letra da 
música faz alusão às pessoas que sonham. Na 
estrofe, os sonhadores são tidos ou personificados, 
na seguinte ordem, como 
 

a) tolos, sensíveis e bagunceiros. 
b) desleixados, arrogantes e criativos. 
c) lunáticos, apaixonados e irreverentes. 
d) rebeldes, amantes e desligados. 
e) revolucionários, sofredores e obstinados. 

 
▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
SCHOOL AND LONGEVITY 

 
To live the longest and healthiest life possible, get 
smarter. Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME) data show that past a certain threshold, health 
and wealth are just weakly correlated. However, 
overall health is closely tied to how many years 
people spend in school. Mexico, for instance, has a 
fifth the per capita gross domestic product (GDP) of 
the United States, but, for women, more than 50 
percent of the latter’s schooling. In line with the trend, 
Mexico’s female adult mortality rate is only narrowly 
higher. Vietnam and Yemen have roughly equivalent 

per capita GDP. Yet Vietnamese women average 6.3 
more years in school and are half as likely to die 
between the ages of 15 and 60. “Economic growth is 
also significantly associated with child mortality 
reductions, but the magnitude of the association is 
much smaller than that of increased education,” 
comments Emmanuela Gakidou, IHME’s director of 
education and training. “One year of schooling gives 
you about 10 percent lower mortality rates, whereas 
with a 10 percent increase in GDP, your mortality rate 
would go down only by 1 to 2 percent.”  

Discover, May 31, 2013. Adaptado. 
O argumento central do texto apresentado é o de que 
níveis mais altos de escolaridade estão diretamente 
relacionados a 
 
a) índices mais baixos de mortalidade. 
b) crescimento econômico acentuado.  
c) mais empregos para as mulheres. 
d) menores taxas de natalidade.  
e) melhorias nos serviços de saúde. 
 
 
▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
THIS IS JUST TO SAY  

William Carlos Williams (1883 – 1963) 
 

I have eaten  
the plums  

that were in  
the icebox  

 
and which  

you were probably  
saving  

for breakfast  
 

Forgive me  
they were delicious  

so sweet  
and so cold 

 
O poema This is just to say do poeta Americano 
William Carlos Williams expressa em um dos seus 
versos uma ideia antitética, ou seja, aquilo que pode 
ser relacionado ao oposto, sentido de contrário, 
ambiguidade. Assinale o verso que expressa uma 
ideia antitética: 

a) I have eaten the plums. 
b) That were in the icebox. 
c) You were probably saving for breakfast. 
d) Forgive me 
e) So sweet and so cold. 
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Questões de 51 a 55 (opção de espanhol) 
 
▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La Sala II de la Cámara de Casación Penal ordenó 
que Marcela y Felipe Noble Herrera, los hijos 
adoptivos de la dueña de Clarín, se sometan “a la 
extracción directa, con o sin consentimiento, de 
mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u 
otras muestras biológicas” que les pertenezcan de 
“manera indubitable” para poder determinar si son 
hijos de desaparecidos. El tribunal, así, hizo lugar a 
un reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo y movió 
un casillero una causa judicial que ya lleva diez años 
de indefinición. Sin embargo, simultáneamente, fijo un 
límite y sólo habilitó la comparación de los perfiles 
genéticos de los jóvenes con el ADN de las familias 
de personas “detenidas o desaparecidas con certeza” 
hasta el 13 de mayo de 1976, en el caso de Marcela, 
y hasta el 7 de julio del mismo año en el de Felipe. La 
obtención del material genético no será inmediata, ya 
que algunas de las partes apelarán y el tema 
inevitablemente desembocará a la Corte Suprema, 
que tendrá la palabra final sobre la discusión de 
fondo.  
“Es una de cal y otra de arena, es querer quedar bien 
con Dios y con el diablo”, resumió la presidenta de 
Abuelas, Estela Carlotto, su primera impresión de la 
resolución que firmaron Guillermo Yacobucci, Luís 
García y Raúl Madueño. Aun así la evaluó como “un 
paso importante” porque determina que “sí o sí la 
extracción de sangre o de elementos que contengan 
ADN debe proceder”. “Lo que nos cayó mal”, acotó, 
es “la limitación” temporal que permitirá que la 
comparación se haga sólo con un grupo de familias. 
“Seguimos con la historia de que acá hay de primera 
y de segunda. ¿Por qué todos los demás casos 
siempre se han comparado con el Banco (de Datos 
Genéticos) completo y en éste no?, se preguntó. 

HAUSER, I. Disponível em: www.pagina12.com.ar. 
Acesso em: 30 maio 2016. 

 
Nessa notícia, publicada no jornal argentino Página 
12, citam-se comentários de Estela Carlotto, 
presidente da associação Abuelas de Plaza de Mayo, 
com relação a uma decisão do tribunal argentino. No 
contexto da fala, a expressão “una de cal y otra de 
arena” é utilizada para 
 
A) referir-se ao fato de a decisão judicial não implicar 
a sua imediata aplicação.  
B) destacar a inevitável execução da sentença. 
C) ironizar a parcialidade da Justiça nessa ação. 
D) criticar a coleta compulsória do material genético. 
E) enfatizar a determinação judicial como algo 
consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al 

reloj 
Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan 
un pequeño invierno florido, una cadena de rosas, un 
calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que 
los cumplas muy felices y esperamos que te dure 
porque es de buena marca, suizo con áncora de 
rubíes; no te regalan solamente ese menudo 
picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás 
contigo. Te regalan — no lo saben, lo terrible es que 
no lo saben —, te regalan un nuevo pedazo frágil y 
precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu 
cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa 
como un bracito desesperado colgándose de tu 
muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda 
todos los días, la obligación de darle cuerda para que 
siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de atender 
a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el 
anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te 
regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de 
que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su 
marca, y la seguridad de que es una marca mejor que 
las otras, te regalan la tendencia de comparar tu reloj 
con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres 
el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del 
reloj. 
CORTÁZAR, J. Historias de cronopios y de famas. 

Buenos Aires: Sudamericana, 1963 (fragmento). 
 
Nesse texto, Júlio Cortázar transforma pequenas 
ações cotidianas em criação literária, 
 
A) denunciando a má qualidade dos relógios 
modernos em relação aos antigos. 
B) apresentando possibilidades de sermos 
presenteados com um relógio. 
C) convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do 
ser humano. 
D) desafiando o leitor a pensar sobre a enfermidade 
do tempo. 
E) criticando o leitor por ignorar os malefícios do 
relógio. 
 
 
▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Inestabilidad estable 
Los que llevan toda la vida esforzándose por 
conseguir un pensamiento estable, con suficiente 
solidez como para evitar que la incertidumbre se 
apodere de sus habilidades, todas esas lecciones 
sobre cómo asegurarse el porvenir, aquellos que nos 
aconsejaban que nos dejáramos de bagatelas 
poéticas y encontráramos un trabajo fijo y etcétera, 
abuelos, padres, maestros, suegros, bancos y 
seguradoras, nos estaban dando gato por liebre.  
Y el mundo, este mundo que nos han creado, que al 
tocarlo en la pantalla creemos estar transformando a 
medida de nuestro deseo, nos está modelando según 
un coeficiente de rentabilidad, nos está licuando para 
integrarnos a su metabolismo reflejo. 

FERNÁNDEZ ROJANO, G. Disponível em: 
http://diariojaen.es. Acesso em: 23 maio 2012. 

 

http://diariojaen.es/
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O título do texto antecipa a opinião do autor pelo uso 
de dois termos contraditórios que expressam o 
sentido de 
 
A) competitividade e busca do lucro, que caracterizam 
a sociedade contemporânea. 
B) busca de estabilidade financeira e emocional, que 
marca o mundo atual. 
C) negação dos valores defendidos pelas gerações 
anteriores em relação ao trabalho. 
D) necessidade de realização pessoal e profissional 
no sistema vigente. 
E) permanência da inconstância em uma sociedade 
marcada por contínuas mudanças. 
 
▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
ACCIÓN POÉTICA LIMA. Disponível em: 

https://twitter.com. Acesso em: 30 maio 2016. 
 
Nesse grafite, realizado por um grupo que faz 
intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo 
de palavras com o verbo “poner”. Na primeira 
ocorrência, o verbo equivale a “vestir uma roupa”, já 
na segunda, indica 
 
A) início de ação. 
B) mudança de estado. 
C) conclusão de ideia. 
D) simultaneidade de fatos. 
E) continuidade de processo. 
 
 
▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Agua 
al soñar que un cántaro 
en la cabeza acarreas, 
será éxito y triunfo lo que tú veas. 
Bañarse en un río 
donde el agua escalda, 
es augurio de enemigos 
y de cuchillo en la espalda. 
Bañarse en un río de agua puerca, 
es perder a alguien cerca. 

ORTIZ, A.; FLORES FARFÁN, J. A. Sueños 
mexicanos. México: Artes de México, 2012. 

 
O poema retoma elementos da cultura popular 
mexicana que refletem um dos aspectos que a 
constitui, caracterizado pela 

A) percepção dos perigos de banhar-se em rios de 
águas poluídas. 
B) crença na relevância dos sonhos como 
premonições ou conselhos. 
C) necessidade de resgate da tradição de carregar 
água em cântaros. 
D) exaltação da importância da preservação da água. 
E) cautela no trato com inimigos e pessoas 
traiçoeiras. 
 
 
Questões de 51 a 55 (opção de 
francês) 
 
▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Brésil: le Président Michel Temer réclame la 
suspension de l’enquête qui le vise 

Donné mort politiquement par une bonne partie de 
Brasilia, le président brésilien, Michel Temer, joue ce 
qui pourrait être sa dernière carte. Lors d’une 
allocution « à la nation », samedi 20 mai, le chef de 
l’Etat, qui fait l’objet d’une enquête ouverte par la Cour 
suprême la veille, pour « corruption passive », 
« obstruction à la justice » et « participation à une 
organisation criminelle », a exigé la suspension de 
l’investigation. 
Motif : la bande sonore confondant le président, livrée 
à la police par Joesley Batista, propriétaire du géant 
de l’agroalimentaire JBS, aurait été « manipulée » et 
« modifiée ». 
L’enregistrement, dont le groupe de médias Globo, 
propriétaire de la chaîne de télévision la plus regardée 
dans le pays, avait donné la teneur dans la soirée du 
mercredi 18 mai, laisse entendre que Michel Temer 
aurait acheté le silence d’Eduardo Cunha, l’ancien 
président de la chambre des députés, condamné en 
mars à 15 ans de prison pour corruption. 
Il s’agit de la deuxième requête en clémence 
effectuée par le président auprès de la Cour suprême. 
La précédente, déposée vendredi, lui a déjà été 
refusée. Les avocats de Michel Temer y faisaient 
valoir l’Habeas Corpus, arguant que le président, « un 
vieil homme de 76 ans », n’était pas habitué aux 
conversations avec des chefs d’entreprise retors.  
 

LE MONDE | 21.05.2017 | Par Claire Gatinois (São 
Paulo, correspondante) 

 
O Jornal Le Monde traz informações sobre a crise 
politica vivida pelo Brasil. Segundo o texto, NÃO é 
correto afirmar que: 
 
A) ( ) O texto acima aponta quais foram as 
acusações feitas a Michel Temer. 
B) ( ) O texto acima menciona o discurso feito à 
nação brasileira.  
C) ( ) O texto a cima menciona a suspeita de 
manipulação das provas de áudio. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://www.lemonde.fr/police/
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/05/19/bresil-le-president-michel-temer-accuse-d-obstruction-a-la-justice_5130774_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/05/19/bresil-le-president-michel-temer-accuse-d-obstruction-a-la-justice_5130774_3222.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/entendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/valoir/
http://www.lemonde.fr/journaliste/claire-gatinois/
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D) ( ) O texto acima acusa a Rede Globo de 
Televisão de divulgar os áudios feitos por Joesley 
Batista. 
E) ( ) O texto acima informa a idade de Michel 
Temer. 
 
 
▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A Rio de Janeiro, un musée en mémoire des 
esclaves menacé de fermeture 
 

 
 
La mairie a cessé de subventionner l’Institut de 
recherche et de mémoire sur les « pretos novos », qui 
fait la lumière sur le sort réservé aux esclaves morts à 
leur arrivée en Amérique. 
Merced Guimaraes en pleure de rage. « C’est une 
honte », souffle-t-elle. La directrice de l’Institut de 
recherche et de mémoire sur les « Pretos Novos » 
(IPN), un musée dédié aux esclaves brésiliens, dont 
une partie des ossements a été découverte dans le 
sous-sol de sa maison, à Rio de Janeiro, pourrait 
fermer ses portes d’ici au mois de juillet. « Nous 
n’avons plus les moyens », explique celle qui est 
devenue la star de son quartier. 
La mairie de Rio, qui subventionne le musée depuis 
2013 à hauteur de 9 000 reais (2 580 euros) par mois, 
a soudain interrompu ses paiements en mars. Depuis, 
l’IPN vit sur ses réserves et grâce à l’aide de 
bénévoles. Pour obtenir à nouveau de l’argent public, 
la directrice est baladée de département en 
département au sein de la mairie, et sommée de 
détailler son « projet ». « Ils nous assomment avec la 
bureaucratie. La réalité, c’est qu’il n’y a pas de volonté 
politique pour maintenir ce lieu », se désole Blonsom 
Faria, anthropologue à l’IPN. 
Opiniâtre, Merced Guimaraes lutte pour maintenir ce 
lieu de mémoire devenu le combat de sa vie. Celui-ci 
accueille, selon elle, entre 15 000 et 20 000 
personnes chaque année. 
 
LE MONDE | 23.05.2017  | Par Claire Gatinois (Rio de 

Janeiro, envoyée spéciale)  
 
Após a leitura do texto podemos inferir que: 
 
A) ( ) A diretora do instituto “Pretos Novos” 
precisará fechar as portas depois de encontrar ossos 
humanos no subsolo do museu. 
B) ( ) O museu recebe ajuda internacional, cerca 
de 2.580 euros por mês. 
C) ( ) O texto relata o desolamento de Blonsom 
Faria quanto a burocracia brasileira e a falta de 
vontade política. 

D) ( ) O museu recebe a visita de stars de todo o 
mundo. 
E) ( ) O museu será fechado, pois recebe um 
numero insignificante de visitantes por ano. 
 
 
▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Attentat de Manchester: une tragédie européenne 
 
L’attentat survenu le 22 mai en Grande-Bretagne, 
revendiqué par l’organisation Etat islamique, montre, 
après ceux de Londres, Paris, Berlin, Stockholm, que 
la tragédie est commune et doit être abordée 
ensemble 
Editorial du « Monde ». Peu après l’attentat de 
Manchester, lundi 22 mai, la première ministre 
britannique a eu les mots justes. « Nous luttons pour 
comprendre le cerveau perverti et dérangé qui a 
considéré qu’une salle remplie de jeunes enfants 
n’était pas un lieu attendrissant mais une occasion de 
commettre un carnage », a dit Theresa May. Car tel 
était bien l’objectif poursuivi par Salman Abedi, le 
Britannique d’origine libyenne, âgé de 22 ans, qui a 
fait exploser une charge artisanale à la sortie d’une 
salle de concert : tuer le plus grand nombre possible 
d’enfants. C’était sur le sol de la Grande-Bretagne, 
mais c’est une tragédie européenne. 
Tous les détails comptent dans cet attentat, le plus 
grave perpétré outre-Manche depuis juillet 2005. Le 
lieu, d’abord : la Manchester Arena, qui peut contenir 
plus de 20 000 personnes, est la plus grande salle de 
la métropole du nord-ouest de l’Angleterre. Le public, 
ensuite : des fillettes avec leurs parents, des 
adolescentes venues applaudir une de leurs idoles, 
l’Américaine Ariana Grande, jeune star du R’n’B. 
L’heure, enfin : 22 h 30, le moment de la bousculade 
de fin de concert, quand le public s’agglutine vers 
l’une des sorties communiquant directement avec la 
gare, où nombre de parents étaient venus récupérer 
leurs enfants. 
 

LE MONDE | 24.05.2017  
 
A nação Inglesa se sentiu fortemente abatida depois 
do ataque terrorista de 22/05/17. Após a leitura do 
texto pode-se afirmar que: 
 
A) ( ) O fato de o terrorista ter nacionalidade 
inglesa não interferiu no estado de comoção das 
pessoas. 
B) ( ) A tragédia em solo Britânico atingiu 
fortemente toda à Europa. 
C) ( ) Segundo Theresa May, essa é uma luta que 
diz respeito apenas aos ingleses. 
D) ( ) Esse atentado só perde em gravidade para 
o que aconteceu em 2005, também na Inglaterra. 
E) ( ) O atentado foi uma forma de atacar os 
Estados Unidos uma vez que a cantora é norte 
americana. 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/journaliste/claire-gatinois/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/comprendre/
http://www.lemonde.fr/cerveau/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/exploser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tuer/
http://www.lemonde.fr/bretagne/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/contenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/applaudir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9cup%C3%A9rer/
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▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La « Charge Mentale » portée par les femmes, une 
évidence quotidienne 
 
Cette planche est extraite de la bande dessinée 
d'Emma sur la charge mentale, intitulée "Fallait 
demander".  
Une bande dessinée publiée sur Internet a mis en 
images ce qu'est "la charge mentale", cette 
préoccupation constante des femmes pour tout ce qui 
relève de la gestion du foyer. Son succès a mis en 
exergue une inégalité qui perdure dans les couples.   
 

 
 

LE FIGARO. 19 mai 2017. Par Léa Baron 
 
La "charge mentale", un concept venu du Québec. 
C'est ce travail d'organisation domestique invisible qui 
incombe encore largement aux femmes. Une 
chercheure québécoise, Nicole Brais à l'Université de 
Laval, l'a définie ainsi, c'est "ce travail de gestion, 
d'organisation et de planification, qui est à la fois 
intangible, incontournable et constant, et qui a pour 
objectifs la satisfaction des besoins de chacun et la 
bonne marche de la résidence." 

 
 

Tendo como referencia as duas charges acima, é 
correto afirmar: 
 
A) ( ) Para as feministas o conceito de carga 
mental só diz respeito àquelas mulheres que dedicam 
suas vidas a cuidar de suas casas. 
B) ( ) Há mulheres que se dedicam tão fortemente 
ao trabalho doméstico que não conseguem esquecê-
lo nem nos momentos de lazer. 
C) ( ) As mulheres reclamam do trabalho 
doméstico, mas não sabem compartilhá-lo com seus 
companheiros. 
D) ( ) Pesquisa realizada no Canadá, aponta que 
as atividades domésticas impostas às mulheres 
oneram profundamente sua carga mental. 
E) ( ) Todo o trabalho desenvolvido pela mulher 
atual é reconhecido pelo homem atual. 
 
▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Savez-vous d'où vient la Fête du 1er mai ? 
 
En France, le 1er mai est un jour chômé et payé 
depuis 1947. Mais la fête du travail puise ses origines 
dans une grève généralisée de salariés américains en 
1886. 
Le saviez-vous? Le 1er mai français vient en réalité 
des États-Unis. Le 1er mai 1886, une grève 
généralisée - suivie par près de 350.000 travailleurs - 
paralyse un nombre important d'usines outre-
Atlantique. Les salariés réclament la journée de travail 
de 8 heures mais les patrons s'y opposent. La 
contestation est particulièrement vive à Chicago, dans 
l'Illinois. Le 3 mai, environ 10.000 ouvriers grévistes 
se massent devant les usines Mc Cormick pour 
protester contre les briseurs de grève et les conspuer. 
La police charge alors la foule puis l'armée intervient, 
faisant 6 morts et de nombreux blessés. Le 
lendemain, un meeting de protestation réunit près de 
150.000 personnes. La ville est en état de siège et 
une bombe explose tuant 15 policiers. Si les 
manifestants obtiennent gain de cause, le bilan est 
lourd avec plus de dix morts du côté des travailleurs.  
Trois ans après les émeutes de Chicago, en 1889, 
l'International socialiste se réunit à Paris et adopte le 
1er mai comme «journée internationale des 
travailleurs». Pour la petite histoire, en 1890, les 
manifestants arboraient un triangle rouge qui 
symbolisait leur triple revendication: 8 heures de 
travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Mais 
l'insigne sera vite remplacée par une fleur 
d'églantine... avant de céder la place à du muguet.  

LE FÍGARO. Par Guillaume Poingt. Mis à jour le 
02/05/2017.  

 
Segundo o texto é correto afirmar que: 
 
A) ( ) primeiro de maio é uma festa de origem 
francesa. 
B) ( ) Desde 1886 o feriado de primeiro de maio 
passou a ser pago aos funcionários. 
C) ( ) A luta dos trabalhadores era por 8 horas de 
trabalho 8 horas de sono e 8 horas de lazer. 

http://information.tv5monde.com/auteur/lea-baron
http://plus.lefigaro.fr/page/guillaume-poingt-0
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D) ( ) a luta dos trabalhadores era apenas pela 
redução das horas de trabalho. 
E) ( ) O número de trabalhadores em greve era 
insignificante por isso não tiveram seus objetivos 
atendidos. 
 
 
 
Questões de 56 a 80 
 
▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

 
Disponível em:  

www.assine.abril.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012 
(adaptado). 

 
Com o advento da internet, as versões de revistas 
também se adaptaram às novas tecnologias. A 
análise do texto publicitário apresentado revela que o 
surgimento das novas tecnologias 

A) proporcionou mudanças no paradigma de 
consumo e oferta de revistas. 

B) incentivou a desvalorização das revistas e 
livros impressos. 

C) viabilizou a aquisição de novos equipamentos 
digitais. 

D) aqueceu o mercado de venda de 
computadores. 

E) diminuiu os incentivos à compra de 
eletrônicos. 

 
▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O léxico e a cultura 

Potencialmente, todas as línguas de todos os tempos 
podem candidatar-se a expressar qualquer conteúdo. 
A pesquisa linguística do século XX demonstrou que 
não há diferença qualitativa entre os idiomas do 
mundo – ou seja, não há idiomas gramaticalmente 
mais primitivos ou mais desenvolvidos. Entretanto, 
para que possa ser efetivamente utilizada, essa 
igualdade potencial precisa realizar-se na prática 
histórica do idioma, o que nem sempre acontece. 
Teoricamente, uma língua com pouca tradição escrita 
(como as línguas indígenas brasileiras) ou uma língua 
já extinta (como o latim ou o grego clássicos) podem 
ser empregadas para falar sobre qualquer assunto, 
como, digamos, física quântica ou biologia molecular. 
Na prática, contudo, não é possível, de uma hora 
para outra, expressar tais conteúdos em camaiurá ou 
latim, simplesmente porque não haveria vocabulário 
próprio para esses conteúdos. É perfeitamente 
possível desenvolver esse vocabulário específico, 

seja por meio de empréstimos de outras línguas, seja 
por meio da criação de novos termos na língua em 
questão, mas tal tarefa não se realizaria em pouco 
tempo nem com pouco esforço. 

BEARZOTI FILHO, P. Miniaurélio: o dicionário da 
língua portuguesa. Manual do professor. Curitiba: 

Positivo, 2004 (fragmento) 

Estudos contemporâneos mostram que cada língua 
possui sua própria complexidade e dinâmica de 
funcionamento. O texto ressalta essa dinâmica, na 
medida em que enfatiza 

A) a inexistência de conteúdo comum a todas as 
línguas, pois o léxico contempla visão de 
mundo particular específica de uma cultura. 

B) a existência de línguas limitadas por não 
permitirem ao falante nativo se comunicar 
perfeitamente a respeito de qualquer 
conteúdo. 

C) a tendência a serem mais restritos o 
vocabulário e a gramática de línguas 
indígenas, se comparados com outras línguas 
de origem europeia. 

D) a existência de diferenças vocabulares entre 
os idiomas, especificidades relacionadas à 
própria cultura dos falantes de uma 
comunidade. 

E) a atribuição de maior importância 
sociocultural às línguas contemporâneas, 
pois permitem que sejam abordadas 
quaisquer temáticas, sem dificuldades. 

 
▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
LAERTE. Disponível em: 

http://blog.educacional.com.br. Acesso em: 8 set. 
2011. 

Que estratégia argumentativa leva o personagem do 
terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? 

A) Prova concreta, ao expor o produto ao 
consumidor. 

B) Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem 
técnica. 

C) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta 
com um produto eletrônico. 

D) Comparação, ao enfatizar que os produtos 
apresentados anteriormente são inferiores. 

E) Indução, ao elaborar o discurso de acordo 
com os anseios do consumidor. 
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Quem não gosta do Big Brother diz que os reality 
shows são programas vazios, sem cultura. No mundo 
árabe, esse problema já foi resolvido: em The 
Millions’ Poet (“O Poeta dos Milhões”), líder de 
audiência no golfo pérsico, o prêmio vai para o melhor 
poeta. O programa, que é transmitido pela Abu Dhabi 
TV e tem 70 milhões de espectadores, é uma 
competição entre 48 poetas de 12 países árabes — 
em que o vencedor leva um prêmio de US$ 1,3 
milhão. Mas lá, como aqui, o reality gera controvérsia. 
O BBB teve a polêmica dos “coloridos” (grupo em que 
todos os participantes eram homossexuais). E 
Millions’ Poet detonou uma discussão sobre os 
direitos da mulher no mundo árabe. 

GARATTONI, B. O American Idol islâmico. 
SuperInteressante. Edição 278, maio 2010 

(fragmento). 

No trecho “Mas lá, como aqui, o reality gera 
controvérsia”, o termo destacado foi utilizado para 
estabelecer uma ligação com outro termo presente no 
texto, isto é, fazer referência ao 

A) vencedor, que é um poeta árabe. 
B) poeta, que mora na região da Arábia. 
C) mundo árabe, local em que há o programa. 
D) Brasil, lugar onde há o programa BBB. 
E) programa, que há no Brasil e na Arábia. 
 
▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Novas tecnologias  

Atualmente, prevalece na mídia um discurso 
de exaltação das novas tecnologias, principalmente 
aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. 
Expressões frequentes como “o futuro já chegou”, 
“maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o 
mundo” “fetichizam” novos produtos, transformando-
os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por 
esse motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas e 
mochilas o “futuro” tão festejado.  

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras 
vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 
aparelho capitalista controlador. Há perversão, 
certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 
Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de 
dependência mútua com os veículos de comunicação, 
que se estreita a cada imagem compartilhada e a 
cada dossiê pessoal transformado em objeto público 
de entretenimento.  

Não mais como aqueles acorrentados na 
caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, 
por espontânea vontade, a esta relação 
sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual 
tanto controlamos quanto somos controlados.  

SAMPAIO, A. S. “A microfísica do 
espetáculo”. Disponível em: 

http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 
mar. 2013 (adaptado).  

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa 
criar uma base de orientação linguística que permita 

alcançar os leitores e convencê-los com relação ao 
ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a 
escolha das formas verbais em destaque objetiva  
A) criar relação de subordinação entre leitor e autor, 
já que ambos usam as novas tecnologias.  
B) enfatizar a probabilidade de que toda população 
brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias.  
C) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que 
hoje as pessoas são controladas pelas novas 
tecnologias.  
D) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que 
ele manipula as novas tecnologias e por elas é 
manipulado.  
E) demonstrar ao leitor sua parcela de 
responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 
controlem as pessoas.  
 
▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O bit na galáxia de Gutenberg  

Neste século, a escrita divide terreno com 
diversos meios de comunicação. Essa questão nos 
faz pensar na necessidade da “imbricação, na 
coexistência e interpretação recíproca dos diversos 
circuitos de produção e difusão do saber...”.  

É necessário relativizar nossa postura frente 
às modernas tecnologias, principalmente à 
informática. Ela é um campo novidativo, sem dúvida, 
mas suas bases estão nos modelos informativos 
anteriores, inclusive, na tradição oral e na capacidade 
natural de simular mentalmente os acontecimentos do 
mundo e antecipar as consequências de nossos atos. 
A impressão é a matriz que deflagrou todo esse 
processo comunicacional eletrônico. Enfatizo, assim, 
o parentesco que há entre o computador e os outros 
meios de comunicação, principalmente a escrita, uma 
visão da informática como um “desdobramento 
daquilo que a produção literária impressa e, 
anteriormente, a tradição oral já traziam consigo”.  

NEITZEL. L. C. Disponível em: 
www.geocities.com. Acesso em: 1 ago. 2012 

(adaptado). 

Ao tecer considerações sobre as tecnologias da 
contemporaneidade e os meios de comunicação do 
passado, esse texto concebe que a escrita contribui 
para uma evolução das novas tecnologias por  

A) se desenvolver paralelamente nos meios 
tradicionais de comunicação e informação.  
B) cumprir função essencial na contemporaneidade 
por meio das impressões em papel.  
C) realizar transição relevante da tradição oral para o 
progresso das sociedades humanas.  
D) oferecer melhoria sistemática do padrão de vida e 
do desenvolvimento social humano.  
E) fornecer base essencial para o progresso das 
tecnologias de comunicação e informação. 
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▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Em uma escala de 0 a 10, o Brasil está entre 3 e 4 no 
quesito segurança da informação. “Estamos 
começando a acordar para o problema. Nessa 
história de espionagem corporativa, temos muita lição 
a fazer. Falta consciência institucional e um longo 
aprendizado. A sociedade caiu em si e viu que é uma 
coisa que nos afeta”, diz S.P., pós-doutor em 
segurança da informação. Para ele, devem ser 
estabelecidos canais de denúncia para esse tipo de 
situação. De acordo com o conselheiro do Comitê 
Gestor da Internet (CGI), o Brasil tem condições de 
desenvolver tecnologia própria para garantir a 
segurança dos dados do país, tanto do governo 
quanto da população. “Há uma massa de 
conhecimento dentro das universidades e em 
empresas inovadoras que podem contribuir propondo 
medidas para que possamos mudar isso [falta de 
segurança] no longo prazo”. Ele acredita que o 
governo tem de usar o seu poder de compra de 
softwares e hardwares para a área da segurança 
cibernética, de forma a fomentar essas empresas, a 
produção de conhecimento na área e a construção de 
uma cadeia de produção nacional. 

SARRES, C. Disponível em: www.ebc.com.br. Acesso 
em: 22 nov. 2013 (adaptado). 

Considerando-se o surgimento da espionagem 
corporativa em decorrência do amplo uso da internet, 
o texto aponta uma necessidade advinda desse 
impacto, que se resume em  

A) alertar a sociedade sobre os riscos de ser 
espionada.  

B) promover a indústria de segurança da 
informação.  

C) discutir a espionagem em fóruns 
internacionais.  

D) incentivar o aparecimento de delatores.  
E) treinar o país em segurança digital. 

 
▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais 
bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um 
fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar 
qualquer forma da língua em suas atividades 
escritas? Não deve mais corrigir? Não! Há outra 
dimensão a ser considerada: de fato, no mundo real 
da escrita, não existe apenas um português correto, 
que valeria para todas as ocasiões: o estilo dos 
contratos não é o mesmo do dos manuais de 
instrução; o dos juízes do Supremo não é o mesmo 
do dos cordelistas; o dos editoriais dos jornais não é o 
mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos 
jornais. Ou do de seus colunistas.  

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

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

A) descartar as marcas de informalidade do 
texto.  

B) reservar o emprego da norma padrão aos 
textos de circulação ampla.  

C) moldar a norma padrão do português pela 
linguagem do discurso jornalístico.  

D) adequar as formas da língua a diferentes 
tipos de texto e contexto.  

E) desprezar as formas da língua previstas pelas 
gramáticas e manuais divulgados pela escola. 

 
▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o 
sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de 
atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos 
os outros textos significativos, reconhecer nele o tipo 
de leitura que o seu autor pretendia e, dono da 
própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou 
rebelar-se contra ela, propondo uma outra não 
prevista.  

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do 
mundo. São Paulo: Ática, 1993. 

Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o 
processo de produção de sentidos, valendo-se da 
metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se 
evidente pelo fato de o texto  

A) ressaltar a importância da intertextualidade.  
B) propor leituras diferentes das previsíveis.  
C) apresentar o ponto de vista da autora.  
D) discorrer sobre o ato de leitura.  
E) focar a participação do leitor.  

 
▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O livro A fórmula secreta conta a história de um 
episódio fundamental para o nascimento da 
matemática moderna e retrata uma das disputas mais 
virulentas da ciência renascentista. Fórmulas 
misteriosas, duelos públicos, traições, genialidade, 
ambição – e matemática!  

Esse é o instigante universo apresentado no livro, que 
resgata a história dos italianos Tartaglia e Cardano e 
da fórmula revolucionária para resolução de 
equações de terceiro grau. A obra reconstitui um 
episódio polêmico que marca, para muitos, o início do 
período moderno da matemática. Em última análise, 
A fórmula secreta apresenta-se como uma ótima 
opção para conhecer um pouco mais sobre a história 
da matemática e acompanhar um dos debates 
científicos mais inflamados do século XVI no campo. 
Mais do que isso, é uma obra de fácil leitura e uma 
boa mostra de que é possível abordar temas como 
álgebra de forma interessante, inteligente e acessível 
ao grande público.  

Duelos, segredos e matemática. Disponível em: 
http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 6 out. 2015 

(adaptado).  

Na construção textual, o autor realiza escolhas para 
cumprir determinados objetivos. Nesse sentido, a 
função social desse texto é  
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A) interpretar a obra a partir dos acontecimentos 
da narrativa.  

B) apresentar o resumo do conteúdo da obra de 
modo impessoal.  

C) fazer a apreciação de uma obra a partir de 
uma síntese crítica.  

D) informar o leitor sobre a veracidade dos fatos 
descritos na obra.  

E) classificar a obra como referência para 
estudiosos da matemática.  

 
▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Aquele bêbado  

— Juro nunca mais beber — e fez o sinal da cruz com 
os indicadores. Acrescentou: — Álcool.  

O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, 
músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. 
Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana 
embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso 
Antônio.  

— Curou-se 100% de vício — comentavam os 
amigos.  

Só ele sabia que andava bêbado que nem um gambá. 
Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma 
carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro 
ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras 
anônimos.  

ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: 
Record, 1991.  

A causa mortis do personagem, expressa no último 
parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, 
ao longo da narrativa, ocorre uma  

A) metaforização do sentido literal do verbo “beber”.  
B) aproximação exagerada da estética abstracionista.  
C) apresentação gradativa da coloquialidade da 
linguagem.  
D) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras 
coroas”.  
E) citação aleatória de nomes de diferentes artistas.  
 
▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Canção do vento e da minha vida 

O vento varria as folhas, 
O vento varria os frutos, 
O vento varria as flores... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De frutos, de flores, de folhas. 
[...] 

O vento varria os sonhos 
E varria as amizades... 
O vento varria as mulheres... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De afetos e de mulheres. 
 
O vento varria os meses 

E varria os teus sorrisos... 
O vento varria tudo! 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De tudo. 
 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de 
Janeiro: José Aguilar, 1967. 

Na estruturação do texto, destaca-se  

A) a construção de oposições semânticas.  
B) a apresentação de ideias de forma objetiva.  
C) o emprego recorrente de figuras de linguagem, 
como o eufemismo.  
D) a repetição de sons e de construções sintáticas 
semelhantes.  
E) a inversão da ordem sintática das palavras. 
 
▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Esses chopes dourados  

[...] quando a geração de meu pai  
batia na minha 
a minha achava que era normal  
que a geração de cima  
só podia educar a de baixo  
batendo  
 
quando a minha geração batia na de vocês  
ainda não sabia que estava errado  
mas a geração de vocês já sabia  
e cresceu odiando a geração de cima  
 
aí chegou esta hora  
em que todas as gerações já sabem de tudo  
e é péssimo  
ter pertencido à geração do meio  
tendo errado quando apanhou da de cima  
e errado quando bateu na de baixo 
  
e sabendo que apesar de amaldiçoados  
éramos todos inocentes.  
 

WANDERLEY, J. In: MORICONI, I. (Org.). Os cem 
melhores poemas brasileiros do século. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2001 (fragmento). 

Ao expressar uma percepção de atitudes e valores 
situados na passagem do tempo, o eu lírico manifesta 
uma angústia sintetizada na  

A) compreensão da efemeridade das convicções 
antes vistas como sólidas.  

B) consciência das imperfeições aceitas na 
construção do senso comum.  

C) revolta das novas gerações contra modelos 
tradicionais de educação.  

D) incerteza da expectativa de mudança por 
parte das futuras gerações.  

E) crueldade atribuída à forma de punição 
praticada pelos mais velhos.  
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▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Querido diário 
Hoje topei com alguns conhecidos meus 
Me dão bom-dia, cheios de carinho 
Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus 
Eles têm pena de eu viver sozinho 
[...] 
Hoje o inimigo veio me espreitar 
Armou tocaia lá na curva do rio 
Trouxe um porrete a mó de me quebrar 
Mas eu não quebro porque sou macio, viu 
 
HOLANDA, C. B. Chico. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 

2013 (fragmento). 
 

Uma característica do gênero diário que aparece na 
letra da canção de Chico Buarque é o(a) 
  

A) diálogo com interlocutores próximos.  
B) recorrência de verbos no infinitivo.  
C) predominância de tom poético.  
D) uso de rimas na composição.  
E) narrativa autorreflexiva.  

 
▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
TEXTO I 
Versos de amor 
 
A um poeta erótico 
Oposto ideal ao meu ideal conservas. 
Diverso é, pois, o ponto outro de vista 
Consoante o qual, observo o amor, do egoísta 
Modo de ver, consoante o qual, o observas. 
 
Porque o amor, tal como eu o estou amando, 
É Espírito, é éter, é substância fluida.  
É assim como o ar que a gente pega e cuida, 
Cuida, entretanto, não o estar pegando! 
 
É a transubstanciação de instintos rudes, 
Imponderabilíssima, e impalpável, 
Que anda acima da carne miserável 
Como anda a garça acima dos açudes! 
 

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1996 (fragmento). 

 
TEXTO II 
Arte de amar 
 
Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua 
alma. 
A alma é que estraga o amor. 
Só em Deus ela pode encontrar satisfação. 
Não noutra alma. 
Só em Deus — ou fora do mundo. 
As almas são incomunicáveis. 
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. 
Porque os corpos se entendem, mas as almas não. 
 
BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1993. 
 

Os Textos I e II apresentam diferentes pontos de vista 
sobre o tema amor. Apesar disso, ambos definem 
esse sentimento a partir da oposição entre 
  

A) satisfação e insatisfação.  
B) egoísmo e generosidade.  
C) felicidade e sofrimento.  
D) corpo e espírito.  
E) ideal e real. 

 
▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe o quadro abaixo a imagem e assinale a 
questão correta: 
 

 
 
a) É uma obra de características concretista. 
b) É uma obra de característica moderna: 

performance. 
c) É uma obra contemporânea: instalação. 
d) É uma obra expressionista 
e) Nenhuma das questões estão corretas. 

 
▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Sebastião Salgado é um grande nome da fotografia 
mundial contemporânea e sobre o trabalho desse 
artista se pode dizer, baseado nessa imagem 
abaixo:

 

: Sebastião Salgado 

 
a) Fotografa as belezas naturais da terra, 

paisagens, campos floridos. 
b) Fotografa a luta e o desespero humano em 

sociedade, fruto de exploração e abuso do 
poder. 

c) Fotografia de moda atual. 
d) Fotografa a beleza da justiça social. 
e) Nenhuma das questões   estão corretas. 
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▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Abaixo você vê a capa de uma obra artística, Dom 
Casmurro de Machado de Assis, uma versão em 
Quadrinhos de Rodrigo Rosa e Ivan Jaf.  Pode-se 
dizer que: 

 
 

 
 
 

a) A história em quadrinhos é uma arte 
desconhecida. 

b) No Brasil não tem história em quadrinhos 
baseada em literatura. 

c) Dom Casmurro foi quadrinizado e premiado no 
Brasil. 

d) A história em quadrinhos é ante literatura. 

e) Nenhuma das questões estão corretas. 
 
 
▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre a imagem abaixo posso dizer que: 

 
a) O Cartum é sobre um fato local de forma acrítica. 
b) O Cartum fala de um fato universal, todos 

entendem. 
c) O Cartum é instrumento de crítica de temas 

sociais e políticos, locais. 
d) O Cartum não fala de temas de interesse social e 

político. 

e) Nenhuma questão é correta. 
 
▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre a história em quadrinho posso dizer, 
observando o exemplo abaixo: 

 
 

 
a) São balões com textos organizados. 
b) São onomatopeias organizadas. 
c) São histórias pouco criativas. 
d) É uma narrativa visual em forma de vinhetas. 
e) Nenhuma questão correta. 

 
▬ 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 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
 
Questões de 81 a 90 
 
▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

UFBA-2005 – O valor do determinante da matriz 
abaixo é: 

 

(A) 15 
(B) 20 
(C) 17 
(D) -15 
(E) -20 

 
 
 
 
▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFG-2008) Deseja-se pintar duas fileiras de cinco 
quadrados num muro retangular de 5 metros de 
comprimento por 2,2 metros de altura, conforme a 
figura abaixo. 

 
Os lados dos quadrados serão paralelos às laterais 
do muro e as distâncias entre os quadrados e entre 
cada quadrado e a borda do muro serão todas iguais. 
Nessas condições, a medida do lado de cada 
quadrado, em metros, será: 
A) 0,52 
(B) 0,60 
(C) 0,64 
(D) 0,72 
(E) 0,80 
 
 
 
 
 
 
 
 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFG-2008) A tabela abaixo mostra uma pesquisa de 
intenção de investimentos em Goiás, no período de 
2007 a 2010, nos setores industrial e de serviços. 

 
De acordo com os dados apresentados nesta tabela, 
(A) os investimentos em biodiesel e comércio 
atacadista e varejista, juntos, serão inferiores a 1 
bilhão de reais. 
(B) o número de projetos em higiene, beleza e 
limpeza é o dobro do número de projetos em 
álcool/açúcar. 
(C) a intenção de investimentos em atividades mineral 
e beneficiamento representa menos de 20% do valor 
dos investimentos previstos em álcool/açúcar. 
(D) o número de projetos em alimentos e bebidas 
representa 10,54% do total de projetos. 
(E) o número de projetos em álcool/açúcar é inferior a 
7% do número total de projetos. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Qual das equações abaixo representa uma 
circunferência? 
 

(A) 2x2 + y2 – 3x + 4y – 1 = 0 
(B) x2 + y2 – 2xy + 4x – 6y – 1 = 0 
(C) x2 + y2 – 2x – 2y + 5 = 0 
(D) x2 – y2 – 4x – 2y – 1 = 0 
(E) nda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A equação reduzida da circunferência com centro no 
eixo y e que passa pelos pontos  A (3, 4)  e B (1, 6) é: 

(A)  ) x2 + y2 – 2xy + 4x – 6y – 1 = 0 
(B)  x2 + (y – 3)2 = 10 
(C) (x - 3)2 + (y + 3)2 = 16 
(D) x2  + y2 = 10 
(E)  3x2 + 3y2 – 4x – 4y –  5 = 0 

 
 
 
 
▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A equação da circunferência que tangencia as 
retas x + y = 0 e x + y = 8 e que passa pelo ponto 
(0; 0) é: 
(A) 2x2 + 2y2 - 4x - 4y = 0 
(B) x2 + y2 - 2x - 6y = 0 
(C) x2 + y2 - 4x - 4y = 0 
(D) x2 + y2 + 4x + 4y = 0 
(E)  n.d.a. 

 
 
 
 
▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Se M é o ponto médio do segmento AB e P é o 
ponto médio do segmento OM, a equação da 
circunferência de centro P e raio OP sewrá:. 

 
(A)   x2 + y2 – 2x – 2y + 5 = 0 
(B)  (x - 1)2 + (y - 1)2 = 2 
(C)  x2 + y2 - 4x - 4y = 0 
(D)  (x - 3)2 + (y + 3)2 = 16 
(E)  nda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UEMT) Dada a circunferência C da equação (x - 1)² + 
y²= 1 e considerando o ponto P(2, 1), então as retas 
tangentes a C passando por P:  
 
(A) Têm equações y = 1 e x = 2. 
(B) não existem pois P é interno a C. 
(C) são ambas paralelas à reta y =1 
(D) Têm equação y = 1 (e só uma, P pertence a C). 
(E) Têm equações x = 1 e y = 2. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A distância do ponto P(1. k) até a reta s: x + y = 0 é 
de √2/2. Então os valores de y serão: 

(A) k = 0 ou k =  2.  
(B) k = -1 ou k = 5 
(C) k = 0 ou k = - 2 
(D) k = 3 ou k = 4 
(E) k = - 2 (único) 

 
 
  

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A equação da circunferência com centro no ponto 
C(2, 1) e que passa pelo ponto A(1, 1) será: 

(A) x2 + y2 – 2xy + 4x – 6y – 1 = 0 
(B)  (x – 2)2 + (y – 1)2 = 1 
(C) (x - 3)2 + (y + 3)2 = 16 
(D) x2  + y2 = 10 
(E) (x - 3)2 + (y + 3)2 = 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 34 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em 
norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema: OS 
DANOS QUE O LIXO CAUSA AO MEIO AMBIENTE. 
Apresente experiência ou proposta de ação social 
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize 
e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista.  

TEXTO 1 

 

Disponível em: <https://www.google.com.br/search? 
q=charges+lixo&tbm=isch&tbo> 24 mai 2017 

 
TEXTO 2 
 

 
Disponível em: em: 

<https://www.google.com.br/search?q=charge+sobre+o+lixo+no+meio+a
mbiente&tbm> 22 mai 2017 

 
TEXTO 3 
 
Os resíduos depositados em “lixões”, além de 
emitirem gases do efeito estufa, como apresentado 
na edição anterior do FIRS, são fontes de poluição 

das águas subterrâneas e do solo. A decomposição 
dos resíduos pode se estender por décadas após a 
sua desativação aumentando o potencial de 
contaminação dos recursos hídricos. Após os 
poluentes fazerem parte do sistema de fluxo 
predominante das águas subterrâneas, seguem pelo 
lençol freático até atingirem as águas superficiais, 
produzindo modificações significativas nas espécies 
aquáticas e na saúde humana.  
 

Disponível em < http://www.firs.institutoventuri.org.br/> 24 mai 2017 

 
TEXTO 4 
 
A produção de resíduos é inerente à condição 
humana é inexorável. 
MAS A LATA DE LIXO NÃO É UM 
DESINTEGRADOR MÁGICO DA MATÉRIA! 
O lixo continua existindo depois que o jogamos na 
lixeira. 
Não há como não produzir lixo, mas podemos 
diminuir essa produção. 
Como? Reduzindo o desperdício, reutilizando sempre 
que possível e separando os materiais recicláveis 
para a coleta seletiva. 
Tem coisas que a gente só não faz por não saber 
como. 
A ideia é construirmos um mundo melhor, certo? 
Cremos que um futuro melhor seja o resultado de um 
presente mais responsável. 
Individualmente responsável. 
Boa sorte!  

Disponível em <http://www.lixo.com.br/> 24 mai 2017 
 

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. 
 
 
 
 



 

 

RASCUNHO DA REDAÇÃO 
 

(DEPOIS TRANSCREVA SUA REDAÇÃO PARA A FOLHA DE REDAÇÃO) 
 

NOME:_______________________________________________________ANO E TURMA:____________ 
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