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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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 (ENEM 2018) 
Suponha que o universo tenha 15 bilhões de anos de 
idade e que toda a sua história seja distribuída ao 
longo de 1 ano — o calendário cósmico —, de modo 
que cada segundo corresponda a 475 anos reais e, 
assim, 24 dias do calendário cósmico equivaleriam a 
cerca de 1 bilhão de anos reais. Suponha, ainda, que 
o universo comece em 1.º de janeiro a zero hora no 
calendário cósmico e o tempo presente esteja em 31 
de dezembro às 23 h 59 min 59,99 s. A escala abaixo 
traz o período em que ocorreram alguns eventos 
importantes nesse calendário. 
 

 
 
Se a arte rupestre representada ao lado fosse inserida 
na escala, de acordo com o período em que foi 
produzida, ela deveria ser colocada na posição 
indicada pela seta de número 

 

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4  

E) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 (Enem) A imagem da relação patrão-empregado 
geralmente veiculada pelas classes dominantes 
brasileiras na República Velha era de que esta relação 
se assemelhava em muitos aspectos à relação entre 
pais e filhos. O patrão era uma espécie de “juiz 
doméstico” que procurava guiar e aconselhar o 
trabalhador que, em troca, devia realizar suas tarefas 
em dedicação e respeitar o seu patrão.  
CHALHOUB, S. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos 
trabalhadores do Rio de Janeiro da Belle Époque. Campinas: 
Unicamp, 2001.  

No contexto da transição do trabalho escravo para 
o trabalho livre, a construção da imagem descrita 
no texto tinha por objetivo  
A) esvaziar o conflito de uma relação baseada na 
desigualdade entre os indivíduos que dela 
participavam.  
B) driblar a lentidão da nascente Justiça do Trabalho, 
que não conseguia conter os conflitos cotidianos.  
C) separar os âmbitos público e privado na 
organização do trabalho para aumentar a eficiência 
dos funcionários.  
D) burlar a aplicação das leis trabalhistas conquistadas 
pelos operários nos primeiros governos civis do 
período republicano.  

E) compensar os prejuízos econômicos sofridos pelas 
elites em função da ausência de indenização pela 
libertação dos escravos. 

 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 (Enem) Na imagem, o autor procura representar as 
diferentes gerações de uma família associada a uma 
noção consagrada pelas elites intelectuais da época, 
que era a de 

 
A) defesa da democracia racial.    
B) idealização do universo rural.    
C) crise dos valores republicanos.    
D) constatação do atraso sertanejo.    
E) embranquecimento da população. 
  

https://1.bp.blogspot.com/-CbjSpeABfBI/WUklF8ZIgXI/AAAAAAAAJmo/8tZf62Az3WUbrs17JYwJkdDvlklKCkzGQCLcBGAs/s1600/Embranquecimento+da+popula%C3%A7%C3%A3o.png
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 (ENEM 2011) O artigo 402 do Código penal Brasileiro 
de 1890 dizia: Fazer nas ruas e praças públicas 
exercícios de agilidade e destreza corporal, 
conhecidos pela denominação de capoeiragem: andar 
em correrias, com armas ou instrumentos capazes de 
produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou 
desordens. Pena: Prisão de dois a seis meses. 
SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras no 
Rio de Janeiro: 1850-1890. Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Cultura, 1994 (adaptado). 

O artigo do primeiro Código Penal Republicano 
naturaliza medidas socialmente excludentes. 
Nesse contexto, tal regulamento expressava 
A) a manutenção de parte da legislação do Império 
com vistas ao controle da criminalidade urbana. 
B) a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos 
primeiros governos do período republicano. 
C) o caráter disciplinador de uma sociedade 
industrializada, desejosa de um equilíbrio entre 
progresso e civilização. 
D) a criminalização de práticas culturais e a 
persistência de valores que vinculavam certos grupos 
ao passado de escravidão. 

E) o poder do regime escravista, que mantinha os 
negros como categoria social inferior, discriminada e 
segregada. 

 

 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 (UFRS, 1996) Leia o seguinte testemunho do período 
do imperialismo.  

"Eu estava ontem no East End (bairro operário de 
Londres) e assisti a uma reunião de desempregados. 
Ouvi discursos exaltados. Era um grito só: 'Pão! Pão!'. 
Revivendo toda a cena ao voltar a casa, senti-me ainda 
mais convencido do que antes da importância do 
imperialismo... A idéia que considero mais importante 
é a solução do problema social, a saber: para salvar os 
quarenta milhões de habitantes do Reino Unido de 
uma guerra civil destruidora, nós, os colonizadores, 
devemos conquistar novas terras a fim de nelas 
instalarmos o excedente de nossa população, de nelas 
encontrarmos novos mercados para os produtos de 
nossas fábricas e de nossas minas. O Império, sempre 
repeti, é uma questão de sobrevivência. Se vós 
quiserdes evitar a guerra civil, cumpre que vos torneis 
imperialistas." (Cecil Rhodes, 1895.)  

Segundo o comentário de C. Rhodes, pode-se 
afirmar que  

I - o expansionismo imperialista era justificado como 
forma de evitar o acirramento da luta de classes no 
Reino Unido.  

II - o caráter classista do imperialismo resolvia a 
desigualdade social existente nas metrópoles e na 
periferia.  

III - a burguesia devia aumentar o arroxo salarial do 
proletariado metropolitano como forma de evitar a 
revolução socialista. Quais afirmativas estão corretas?  

A) Apenas I.  

B) Apenas II.  

C) Apenas III.  

D) Apenas I e II.  

E) Apenas I e III. 

 

 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 (ENEM 2011) Até que ponto, a partir de posturas e 
interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira 
dominaram a cena política nacional na Primeira 
República? A união de ambas foi um traço 
fundamental, mas que não conta toda a história do 
período. A união foi feita com a preponderância de uma 
ou de outra das duas frações. Com o tempo, surgiram 
as discussões e um grande desacerto final. 
FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EdUSP, 2004 
(adaptado). 

A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite 
entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de 
presidência entre os dois estados, não passa de uma 
idealização de um processo muito mais caótico e cheio 
de conflitos. Profundas divergências políticas 
colocavam-nos em confronto por causa de diferentes 
graus de envolvimento no comércio exterior. 
TOPIK, S. A presença do estado na economia política do 
Brasil de 1889 a 1930. Rio de Janeiro: Record, 1989 
(adaptado). 

Para a caracterização do processo político durante 
a Primeira República, utiliza-se com frequência a 
expressão Política do Café com Leite. No entanto, 
os textos apresentam a seguinte ressalva a sua 
utilização: 
A) A riqueza gerada pelo café dava à oligarquia 
paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à 
presidência, sem necessidade de alianças. 
B) As divisões políticas internas de cada estado da 
federação invalidavam o uso do conceito de aliança 
entre estados para este período. 
C) As disputas políticas do período contradiziam a 
suposta estabilidade da aliança entre mineiros e 
paulistas. 
D) A centralização do poder no executivo federal 
impedia a formação de uma aliança duradoura entre as 
oligarquias. 
E) A diversificação da produção e a preocupação com 
o mercado interno unificavam os interesses das 
oligarquias. 
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 (UEG) 

  
Sobre o contexto que envolve a Revolta da Vacina, 
importante evento social urbano ocorrido na 
cidade do Rio de Janeiro em 1904, é INCORRETO 
afirmar que a charge 

A) descreve a maneira prepotente e hostil com que os 
primeiros governos republicanos trataram as classes 
populares; esse tratamento evidencia-se também nas 
revoltas de Canudos e Contestado. 
B) contém uma crítica ao autoritarismo da campanha 
de vacinação contra a varíola, vista pelos segmentos 
populares como desrespeitosa à honra das mulheres. 
C) expressa a desconfiança em relação à ciência 
médica e à desinformação de parte da população. Até 
intelectuais importantes, como Rui Barbosa, 
consideraram uma temeridade injetar um vírus na 
corrente sanguínea. 
D) demonstra a insatisfação das camadas urbanas em 
relação à carestia, ao desemprego e à falta de 
democracia da República Velha. 

E) apresenta o reconhecimento das classes populares 
do Rio de Janeiro pela forma como foi desenvolvida a 
campanha de vacinação liderada por Oswaldo Cruz. 

 

 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 (ENEM 2015)  
TEXTO I 
Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a 
história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido 
palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no 
dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos 
defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: 
um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente 
dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. 
CUNHA, E. Os sertões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1987. 

TEXTO II 
Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 
quatro fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um 
velho, coxo por ferimento e usando uniforme da 
Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto 
alto e magro, e um caboclo. Ao serem intimados para 
deporem as armas, investiram com enorme fúria. 
Assim estava terminada e de maneira tão trágica a 
sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo 
traziam acesa por longos meses, naquele recanto do 
território nacional. 

SOARES, H. M. A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Altina, 
1902. 

Os relatos do último ato da Guerra de Canudos 
fazem uso de representações que se perpetuariam 
na memória construída sobre o conflito. Nesse 
sentido, cada autor caracterizou a atitude dos 
sertanejos, respectivamente, como fruto da 
A) manipulação e incompetência. 
B) ignorância e solidariedade. 
C) hesitação e obstinação. 
D) esperança e valentia. 

E) bravura e loucura. 

 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia – NULA 

 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia – NULA 

 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia – NULA 

 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia – NULA 

 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia – NULA 

 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia – NULA 

 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia – NULA 

 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia – NULA 
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Enem 2012) Não ignoro a opinião antiga e muito 
difundida de que o que acontece no mundo é decidido 
por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em 
nossos dias, devido às grandes transformações 
ocorridas, e que ocorrem diariamente, as quais 
escapam à conjectura humana. Não obstante, para 
não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio 
que se pode aceitar que a sorte decida metade dos 
nossos atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o 
controle sobre a outra metade. 
 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 
(adaptado). 
 
Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do 
poder em seu tempo. No trecho citado, o autor 
demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e 
o humanismo renascentista ao 
 
a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos 
definidores do seu tempo.    
b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos 
políticos.    
c) afirmar a confiança na razão autônoma como 
fundamento da ação humana.    
d) romper com a tradição que valorizava o passado 
como fonte de aprendizagem.   
e) redefinir a ação política com base na unidade entre 
fé e razão.  

 

 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de 
outro modo, nem sobre as que lhe é impossível fazer. 
Por conseguinte, como o conhecimento científico 
envolve demonstração, mas não há demonstração de 
coisas cujos primeiros princípios são variáveis (pois 
todas elas poderiam ser diferentemente), e como é 
impossível deliberar sobre coisas que são por 
necessidade, a sabedoria prática não pode ser ciência, 
nem arte: nem ciência, porque aquilo que se pode 
fazer é capaz de ser diferentemente, nem arte, porque 
o agir e o produzir são duas espécies diferentes de 
coisa. Resta, pois, a alternativa de ser ela uma 
capacidade verdadeira e raciocinada de agir com 
respeito às coisas que são boas ou más para o 
homem.  
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril 
Cultural, 1980.  
 
Aristóteles considera a ética como pertencente ao 
campo do saber prático. Nesse sentido, ela difere-se 
dos outros saberes porque é caracterizada como  
 
A) conduta definida pela capacidade racional de 
escolha.  
B) capacidade de escolher de acordo com padrões 
científicos.  
C) conhecimento das coisas importantes para a vida 
do homem.  

D) técnica que tem como resultado a produção de boas 
ações.  
E) política estabelecida de acordo com padrões 
democráticos de deliberação.   

 

 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A justiça e a conformidade ao contrato consistem em 
algo com que a maioria dos homens parece concordar. 
Constitui um princípio julgado estender-se até os 
esconderijos dos ladrões e às confederações dos 
maiores vilões; até os que se afastaram a tal ponto da 
própria humanidade conservam entre si a fé e as 
regras da justiça. 
 

LOCKE, J. Ensaio acerca do entendimento humano. São 

Paulo: Nova Cultural. 2000 (adaptado). 

De acordo com Locke, até a mais precária coletividade 
depende de uma noção de justiça, pois tal noção 
 
A) identifica indivíduos despreparados para a vida em 
comum. 
B) contribui com a manutenção da ordem e do 
equilíbrio social. 
C) estabelece um conjunto de regras para a formação 
da sociedade. 
D) determina o que é certo ou errado num contexto de 
interesses conflitantes. 
E) representa os interesses da coletividade, expressos 
pela vontade da maioria. 

 
  



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 7 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

TEXTO I 
Até aqui expus a natureza do homem (cujo orgulho e 
outras paixões o obrigaram a submeter-se ao 
governo), juntamente com o grande poder do seu 
governante, o qual comparei com o Leviatã, tirando 
essa comparação dos dois últimos versículos do 
capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o 
grande poder do Leviatã, lhe chamou Rei dos 
Soberbos. Não há nada na Terra, disse ele, que se lhe 
possa comparar. 
 
HOBBES, T. O Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 
2003. 
 
TEXTO II 
Eu asseguro, tranquilamente, que o governo civil é a 
solução adequada para as inconveniências do estado 
de natureza, que devem certamente ser grandes 
quando os homens podem ser juízes em causa 
própria, pois é fácil imaginar que um homem tão injusto 
a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para 
condenar a si mesmo pela mesma ofensa. 
 
LOCKE, J. Segundo tratado sobre o governo civil. 
Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos 
contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza 
humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente 
de John Locke, entende o estado de natureza como 
um(a) 
 
A) condição de guerra de todos contra todos, miséria 
universal, insegurança e medo da morte violenta. 
B) organização pré-social e pré-política em que o 
homem nasce com os direitos naturais: vida, liberdade, 
igualdade e propriedade. 
C) capricho típico da menoridade, que deve ser 
eliminado pela exigência moral, para que o homem 
possa constituir o Estado civil. 
D) situação em que os homens nascem como 
detentores de livre-arbítrio, mas são feridos em sua 
livre decisão pelo pecado original. 
E) estado de felicidade, saúde e liberdade que é 
destruído pela civilização, que perturba as relações 
sociais e violenta a humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Unioeste 2011) “A passagem do estado de natureza 
para o estado civil determina no homem uma mudança 
muito notável, substituindo na sua conduta o instinto 
pela justiça dando às suas ações a moralidade que 
antes lhes faltava. É só então que, tomando a voz do 
dever o lugar do impulso físico, e o direito o lugar do 
apetite, o homem, até aí levando em consideração 
apenas sua pessoa, vê-se forçado a agir baseado em 
outros princípios e a consultar e ouvir a razão antes de 
ouvir suas inclinações. Embora nesse estado se prive 
de muitas vantagens que frui da natureza, ganha 
outras de igual monta: suas faculdades se exercem e 
se desenvolvem, suas ideias se alargam, seus 
sentimentos se enobrecem, toda sua alma se eleva a 
tal ponto que (...) deveria sem cessar bendizer o 
instante feliz que dela o arrancou para sempre e fez, 
de um animal estúpido e limitado, um ser inteligente e 
um homem”. 
 

Rousseau. 
 
Com base no texto, seguem as seguintes afirmativas: 
 
I. A mudança significativa que ocorre para o homem, 
na passagem do estado natural para o estado civil, é a 
de que o homem passa a conduzir-se pelos instintos, 
como um “animal estúpido e limitado”. 
II. A conduta do homem, no estado natural, é baseada 
na justiça e na moralidade e em conformidade com 
princípios fundados na razão. 
III. Ao ingressar no estado civil, na sua conduta, o 
homem substitui a justiça pelo instinto e apetite, 
orientando-se, apenas, pelas suas inclinações e não 
pela “voz do dever” e sem “ouvir a razão”. 
IV. Com a passagem do estado de natureza para o 
estado civil, o homem passa a agir baseado em 
princípios da justiça e da moralidade, orientando-se 
antes pela razão do que pelas inclinações. 
V. Com a passagem do estado de natureza para o 
estado civil, o homem obtém vantagens que o faz um 
“ser inteligente e um homem”, obtendo, assim a 
“liberdade civil”, submetendo-se, apenas, “à lei que 
prescrevemos a nós mesmos”. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas I e II estão corretas.    
b) Apenas II e III estão corretas.    
c) Apenas I e V estão corretas.    
d) Apenas IV e V estão corretas.    
e) Apenas II e V estão corretas.    
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Unicentro, 2011) Harriet Martineau (1802-1876) 
nasceu na Inglaterra, foi autora de mais de 50 livros e 
tem sido chamada a “primeira socióloga mulher”. Entre 
tantos feitos, foi original ao dirigir um olhar social à vida 
cotidiana e ao introduzir a Sociologia na Grã-Bretanha, 
com a tradução do livro fundador da disciplina, a 
“Filosofia Positiva”, de Augusto Comte. No entanto, 
quando e fala sobre os fundadores da Sociologia, não 
é comum se ouvir falar em Harriet. 
 
Com base nestas informações, sobre as relações de 
gênero e o mundo do trabalho, é correto afirmar: 
 
a) A exclusão da mulher no campo do trabalho é 
explicada apenas por conjunturas econômicas. 
b) A história de Martineau se explica por uma alta 
divisão social do trabalho porque antecede a 
Revolução Industrial. 
c) O caso de Harriet exemplifica como a existência de 
gênero pode alcançar a discriminação sexual no 
trabalho. 
d) A relação de gênero é norteada pelas diferenças 
biológicas e justifica as desigualdades e a exclusão 
social da mulher. 
e) A dificuldade encontrada pelas mulheres no mundo 
do trabalho reflete a sua inferioridade nesse campo 
social, diferente da esfera doméstica. 

 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Unioeste, 2012) O conceito de gênero tem como 
objetivo explicitar que as diferenças entre homens e 
mulheres não são apenas de ordem física ou biológica. 
Antes disso, as relações de gênero estão diretamente 
relacionadas às características atribuídas a cada sexo 
pela sociedade e sua cultura. Sobre o conceito de 
gênero, é correto afirmar que... 
 
a) o conceito de gênero começa a ser utilizado de 
forma mais ampla no final da década de 1970 por 
pesquisadoras interessadas em compreender o 
fenômeno do feminismo e o processo de opressão 
sofrido pelas mulheres naquele momento histórico. 
b) os estudos de Margareth Mead sobre a importância 
da cultura na determinação dos papéis sociais e nos 
usos e costumes de homens e mulheres pouco 
contribuíram para o desenvolvimento do conceito. 
c) os estudos contemporâneos sobre as relações de 
gênero apresentam uma completa ruptura com as 
concepções desenvolvidas por Joan Scott a respeito 
da temática que, em sua teoria, previa uma grande 
importância para o conceito ao não restringi-lo a 
história das mulheres. 
d) em uma sociedade democrática e com uma ampla 
liberdade sexual o conceito de gênero não é 
representativo, pois sua sustentação está centrada 
exclusivamente nos conflitos entre os sexos. 
e) os estudos realizados por Georg Simmel sobre a 
história da família e sobre o impacto do dinheiro nas 
relações entre os sexos demonstram que a 
organização das estruturas de parentesco não 
possuem relação com as concepções históricas do 
conceito de gênero. 

 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UEL, 2011) Leia o texto a seguir, que remete ao 
debate sobre questões de gênero. “A violência contra 
a mulher acontece cotidianamente e nem sempre 
ganha destaque na imprensa, afirmou a ministra da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire 
[...]. ‘Quando surgem casos, principalmente com 
pessoas famosas, que chegam aos jornais, é que a 
sociedade efetivamente se dá conta de que aquilo 
acontece cotidianamente e não sai nos jornais. As 
mulheres são violentadas, são subjugadas 
cotidianamente [...]’, afirmou a ministra. [...] ‘Eliza 
morreu porque contrariou um homem que achou que 
lhe deveria impor um castigo. Ela morreu como 
morrem tantas outras quando rompem 
relacionamentos violentos’, disse a ministra.” 
(“Violência contra as mulheres é diária”, diz ministra, 
Agência Brasil, Brasília, 11 jul. 2010.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos 
socioantropológicos sobre o tema, é correto afirmar: 
 
a) Questões de gênero são definidas a partir da classe 
social, razão pela qual são mais presentes nas 
camadas populares do que entre as elites. 
b) As identidades sociais masculina e feminina são 
configuradas a partir de características biológicas 
imutáveis presentes em cada um. 
c) As diferenças de gênero são determinadas no 
terreno econômico, daí o fato de serem produto da 
sociedade capitalista. 
d) As experiências socialistas do século XX 
demonstram que nelas as questões de gênero são 
resolvidas de modo a estabelecer a igualdade real 
entre homens e mulheres. 
e) As relações de gênero são construídas socialmente 
e favorecem, nas condições históricas atuais, a 
dominação masculina. 
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UEG, 2011) - “A respeito do moderno papel político-
social da mulher, li preciosas observações da escritora 
e professora Rosiska Darcy de Oliveira. Ela entende 
que se reencena, hoje, o desafio de Antígona e 
Creonte. E que, no espelho de Antígona, as mulheres 
agora descobrem um rosto arquetípico. ‘A frágil 
princesa tebana que, afirmando lei própria, negou a 
autoridade do rei, volta ao proscênio, viva, e acena às 
novas gerações’. E continua ela: ‘O desafio deste 
século 21 será o equilíbrio entre homens e mulheres 
na partilha do poder, no compartilhamento da decisão 
dos destinos coletivos e o próprio equilíbrio entre 
homens e mulheres na partilha da vida em comum’.” 
 

ROCHA, Hélio. A partilha homem-mulher. In: O 
Popular, Goiânia, 10 jul. 2010, p. 10. (Memorandum). 

 
Tendo em vista a análise do texto acima, conclui-se 
que... 
 
a) a discriminação salarial contra a mulher já faz parte 
do passado. Atualmente, ela é considerada uma 
trabalhadora complementar ao seu pai ou marido, 
sendo socialmente coagida a aceitar pagamento 
inferior por um trabalho que, por isso mesmo, é 
rapidamente abandonado pelos homens. 
b) ao negar a autoridade do rei, Antígona estabelece 
para sempre a superioridade da mulher sobre os 
homens, assegurando direitos iguais para ambos os 
sexos, libertando a mulher da sujeição ao 
comportamento masculino. 
c) as mulheres vêm assegurando em números 
crescentes grau de escolaridade em campos 
tradicionalmente dominados por homens, bem como 
visíveis sinais de crescimento de participação na 
política, além da redução da discriminação contra as 
mulheres em empregos operários. 
d) o gênero é uma diferenciação entre homens e 
mulheres em termos de características culturalmente 
definidas na sociedade. A estratificação baseada no 
gênero ocorre quando os homens e as mulheres, em 
uma sociedade, recebem parcelas iguais de dinheiro, 
poder, prestígio e outros recursos. 
e) Nenhuma das alternativas acima está correta.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UEL, 2006) - “Em geral, o feminismo veio demonstrar 
que a opressão tem muitas faces, uma das quais é a 
opressão das mulheres por via da discriminação 
sexual. Ao privilegiar a opressão de classe, o 
marxismo secundarizou e, no fundo, ocultou a 
opressão sexual e, nessa medida, o seu projeto 
emancipatório ficou irremediavelmente truncado. [...] 
Se para as feministas marxistas, a primazia explicativa 
das classes é admissível desde que seja articulada 
com o poder e a política sexual, para a maioria das 
correntes feministas não é possível estabelecer, em 
geral, a primazia das classes sobre o sexo ou sobre 
outro fator de poder e de desigualdade e algumas 
feministas radicais atribuem mesmo a primazia 
explicativa ao poder sexual.” 
 

(SOUZA S., Boaventura. Pela mão de Alice, 
o social e o político na pós-modernidade. 

São Paulo: Cortez, 1996. p. 41.) 
 
De acordo com o texto, é correto afirmar: 
 
a) A teoria marxista das classes, como explicação das 
relações de gênero, é o fundamento dos movimentos 
feministas. 
b) Ao priorizar a opressão de classe, o marxismo 
eclipsou a opressão feminina, destituindo-a de sua 
relevância social. 
c) As feministas marxistas defendem a primazia do 
poder sexual sobre a de classes. 
d) O feminismo radical, ao explicitar a discriminação 
sexual como forma de opressão, fortaleceu o 
entendimento marxista da sociedade. 
e) O projeto emancipatório das feministas teve 
significativo impulso após a adoção do marxismo 
enquanto modelo explicativo da opressão feminina. 

 

 

 

 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 10 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 27 a 50 

 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os seres vivos são, atualmente, divididos em cinco 
Reinos. Essa divisão baseia-se, principalmente, na 
organização celular e no tipo de nutrição dos 
organismos. Assinale a alternativa que mostra 
corretamente como são considerados os organismos 
pertencentes ao Reino Plantae. 

(A) procarióticos, multicelulares e heterotróficos. 

(B) eucarióticos, unicelulates e autotróficos. 

(C) eucarióticos, multicelulares e heterotróficos. 

(D) eucarióticos, multicelulares e autotróficos. 

(E) procarióticos, unicelulares e heterotróficos. 

 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na face inferior de uma folha de samambaia, 
observam-se estruturas reprodutivas. A que grupo 
pertence essa planta e o que é produzido em suas 
estruturas reprodutivas? 

(A) Briófita; esporo.   

(B) Pteridófita; esporo. 

(C) Pteridófita; grão de pólen. 

(D) Gimnosperma; esporo. 

(E) Angiosperma; grão de pólen. 

 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

   Analise a citação: “O nadar dos anterozoides é 
substituído pelo crescer do tubo polínico”. Em que 
grupo vegetal esse fenômeno de substituição se 
processou pela primeira vez? 

(A) Briófita 

(B) Pteridófita 

(C) Gimnosperma 

(D) Angiosperma – monocotiledônea 

(E) Angiosperma – dicotiledônea 

 

 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O azeite é extraído do fruto da oliveira, a azeitona. 
Esse fruto apresenta o pericarpo suculento. Durante a 
formação do fruto, o pericarpo é resultante do 
desenvolvimento 

(A) da parede do ovário. 

(B) do óvulo fecundado. 

(C) da oosfera fecundada. 

(D) do receptáculo floral. 

(E) do endosperma da semente. 

 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

   Qual das alternativas apresenta, corretamente, uma 
distinção entre pteridófitas e gimnospermas? 

 Característica Pteridófitas Gimnospermas 

(A) Meiose Apresentam Não apresentam 

(B) Dominância da 
geração 
diploide 

Não 
apresentam 

Apresentam 

(C) Alternância de 
gerações 
haploide e 
diploide 

Apresentam Não apresentam 

(D) Xilema e 
floema 

Não 
apresentam 

Apresentam 

(E) Sementes Não 
apresentam 

Apresentam 

 

 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Cada uma das nove fichas abaixo apresenta uma 
característica ou o nome de uma estrutura presente em 
diferentes grupos de plantas. 

 

1 
 

Xilema 
 

 2 
 
Sementes 

 3  
 

Cones 

     

4 
 

Rizoides 

 5 
Gameta 

masculino 
natante 

 6 
Gameta 

masculino 
não móvel 

     

7 

Endosperma 
3n 

 8 
Alternância 

de 
gerações 

 9 
Anterozoides 

   São formados dois grupos de três fichas, de modo 
que no grupo I estão incluídas apenas fichas com 
características ou estruturas encontradas nas 
briófitas, e, no grupo II, apenas fichas com 
características ou estruturas encontradas em 
angiospermas. 

 

  

Assinale a alternativa que, no quadro abaixo, 
apresenta possibilidades de formar corretamente os 
grupos I e II. 

 Grupo I – Briófitas Grupo II - Angiospermas 

(A) 3, 5 e 9 1, 2 e 4 

(B) 4, 5 e 7 1, 2 e 7 

(C) 3, 4 e 5 2, 6 e 8 

(D) 4, 5 e 9 4, 6 e 8 

(E) 4, 5 e 9 1, 2 e 7 

 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

   Caso os cientistas descobrissem alguma substância 
que impedisse a reprodução de todos os insetos, 
certamente nos livraríamos de várias doenças de que 
esses animais são vetores. Por outro lado, teríamos 
grandes problemas, como a diminuição drástica de 
plantas que dependem dos insetos para polinização, 
como é o caso das 

(A) angiospermas, como as árvores frutíferas. 

(B) gimnospermas, como os pinheiros. 

(C) pteridófitas, como as samambaias.  

(D) briófitas, como os musgos. 

(E) algas, como as clorofíceas. 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
   Uma região de Cerrado possui lençol freático 
profundo, estação seca bem marcada, grande 
insolação e recorrência de incêndios naturais. Cinco 
espécies de árvores nativas, com as características 
apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao 
seu potencial para uso em projetos de reflorestamento 
nessa região. 

Qual é a árvore adequada para o reflorestamento 
dessa região? 

 

 Característica 
→ 

Superfície 
foliar coberta 
por 

Profundidade 
das raízes 

(A) Árvore 1 tricomas baixa 

(B) Árvore 2 cera baixa 

(C) Árvore 3 espinhos alta 

(D) Árvore 4 cera alta 

(E) Árvore 5 espinhos baixa 

 

 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
A lignina é um polímero de constituição difícil de ser 
estabelecida, por causa não somente da complexidade 
de sua formação, baseada em unidades 
fenilpropanóides (figura abaixo), como também, 
porque sofre modificações estruturais durante seu 
isolamento das paredes celulares das plantas. Eles 
são altamente condensados e muito resistentes à 
degradação. A sequência em que as unidades p-
hidroxifenila (1), guaiacila (2) e siringila (3), em 
proporções diferentes são condensadas, é o que 
define a origem da liginina, ou seja, a planta de origem. 
 

OH

(1)

  

OH

OCH3

(2)

 
 

  

(3)

OH

OCH3H3CO

 
 
Sobre as unidades de fenilpropanóides, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
I. Todos apresentam força intermolecular do tipo 
ligação de hidrogênio. 
II. Todos são derivados de um álcool. 
III. Todos apresentam um carbono primário. 
IV. Todos são compostos fenólicos. 
V. Todos possuem somente 3 (três) carbonos sp3. 
 
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas 
é: 
 
(A) I, II e III 
(B) I, II e IV 
(C) I, III e IV 
(D) II, III e V 
(E) II, IV e V 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Na pele dos hipopótamos, encontra-se um tipo de 
protetor solar natural que contém os ácidos 
hipossudórico e nor-hipossudórico. O ácido 
hipossudórico possui ação protetora mais eficaz, 
devido à maior quantidade de um determinado 
grupamento presente em sua molécula, quando 
comparado com o ácido nor-hipossudórico, como se 
observa nas representações estruturais a seguir. 
 

 
ácido hipossudórico 

 

 
ácido nor-hipossudórico 

 
O grupamento responsável pelo efeito protetor mais 
eficaz é denominado: 
 
(A) nitrila 
(B) hidroxila 
(C) carbonila 
(D) carboxila 
(E) aldoxila 

 

 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Os ésteres são comumente preparados a partir da 
reação entre um ácido carboxílico e um álcool em meio 
ácido. A metodologia mais conhecida é a esterificação 
de Fisher. Um éster muito utilizado como solvente em 
laboratório é o etanoato de etila, também conhecido 
como acetado de etila. 
A molécula do etanoato de etila possui: 
 
(A) somente ligações covalentes apolares entre os 
átomos. 
(B) somente ligações sigmas entre os átomos. 
(C) ligação covalente polar entre o átomo de oxigênio 
e o de hidrogênio. 
(D) somente uma ligação sigma em sua estrutura. 

(E) apenas uma ligação   (pi) em sua estrutura. 
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Os macrolídeos formam um grupo de antibióticos que 
foi substituto das penicilinas nos pacientes alérgicos no 
tratamento de infecções bacterianas. Sua ação pode 
ser bacteriostática ou bactericida. A azitromicina é um 
macrolídeo semissintético, indicado nas infecções 
respiratórias e nas doenças sexualmente 
transmissíveis. Sua fórmula estrutural encontra-se 
representada a seguir. 
 

 
 
As funções orgânicas presentes na molécula da 
azitromicina estão representadas por 
 
(A) cetona, éter, álcool e amina 
(B) cetona, amina, álcool e nitrila 
(C) éster, álcool, nitrila e éter 
(D) éster, álcool, amina e éter 
(E) ácido carboxílico, fenol, éter e amina 

 
 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
O surto da doença ebola já atinge vários países da 
África, causando centenas de mortes. O Japão pode 
oferecer uma medicação, o favipiravir. Entretanto, ela 
ainda não recebeu aprovação para uso. 
(http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/08/japao-pode-
oferecermedicamento- 
sem-aprovacao-para-ebola.shtml. Adaptado) 

 

N

N

F

OH

NH2

O

 
 

 
 
Na molécula do favipiravir, o número total de átomos 

de carbono que fazem ligações do tipo  (pi) e o grupo 

funcional destacado na estrutura são, 
respectivamente: 
 
(A) 1 e amina. 
(B) 3 e amida. 
(C) 3 e amina. 
(D) 5 e amina. 
(E) 5 e amida. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A planta Vanilla planifolia, conhecida 
popularmente como baunilha, produz um fruto na 
forma de uma vagem alongada que contém 
sementes das quais se extrai a vanilina, cuja 
estrutura química está representada abaixo. Essa 
substância é muito utilizada na culinária como 
aromatizante de doces e bebidas. 
 

OH

OH

OCH3

 

 

 
 
As funções orgânicas presentes na estrutura 
química da vanilina são 
 
(A) fenol, éter e aldeído. 
(B) álcool, cetona e éster. 
(C) éster, fenol e cetona. 
(D) éter, fenol e cetona. 
(E) aldeído, fenol e álcool. 

 
 
▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa que corresponde à 
nomenclatura correta, segundo a IUPAC 
(International Union of Pure and Applied 

Chemistry), para o composto cuja estrutura está 
representada abaixo. 
 

O

 

 

 
 
(A) 4-metil-2-acetil-octano 
(B) 5,7-dimetilnonan-8-ona 
(C) 3,5-dimetilnonan-2-ona 
(D) 3-metil-5-butilhexan-2-ona 
(E) 4-metil-2-butilhexan-5-ona 
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O nome oficial IUPAC do composto a seguir é: 

OH

 

 

(A)1-etil-4-metil-pent-1-en-2-ol 

(B) 2-metil-hept-4-en-4-ol 

(C) 2-metil-hex-4-en-4-al 

(D) 1-etil-4-metil-pbent-1-en-2-al 
(E) 6-metil-hept-3-en-4-ol 

 

 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UNESP) Um indivíduo deseja fazer com que o 
aquecedor elétrico central de sua residência 
aqueça a água do reservatório no menor tempo 
possível. O aquecedor possui um resistor com 
resistência R. Contudo, ele possui mais dois 
resistores exatamente iguais ao instalado no 
aquecedor e que podem ser utilizados para esse 
fim. Para que consiga seu objetivo, tomando 
todas as precauções para evitar acidentes, e 
considerando que as resistências não variem 
com a temperatura, ele deve utilizar o circuito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Considere o circuito a seguir: 

 
 
É INCORRETO afirmar que queimando a 
lâmpada 

a) L 3 , a tensão sobre a lâmpada L 2  diminuirá. 

b) L 1 , a tensão entre os pontos X e Y continua 

igual a 3 V. 

c) L 4 , a intensidade da corrente elétrica na 

lâmpada L 1 • será nula. 

d) L 2 , a intensidade da corrente elétrica na 

lâmpada L 3  aumentará. 

e) n.d.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFC) Considere o circuito mostrado na figura a 
seguir. 

 
Assinale a alternativa que contém, 
respectivamente, os valores da resistência R e 
da diferença de potencial entre os pontos a e b, 
sabendo que a potência dissipada no resistor de 

5  é igual a 45W. 
 

a) 1   e 5 V.         

b) 5   e 15 V.    

c) 10   e 15 V.   

d) 10   e 30 V.     

e) 15   e 45 V. 
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFRS) No circuito elétrico representado na figura 
a seguir, a fonte de tensão é uma fonte ideal que 
está sendo percorrida por uma corrente elétrica 
contínua de 1,0 A. 

 
Quanto valem, respectivamente, a força 
eletromotriz   da fonte e a corrente elétrica i 

indicadas na figura? 
a) 2,0 V e 0,2 A. b) 2,0V e 0,5 A. 
c) 2,5 V e 0,3 A. d) 2,5 V e 0,5 A. 
e) 10,0 V e 0,2 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(FUVEST) Considere um circuito formado por 4 
resistores iguais, interligados por fios 
perfeitamente condutores. Cada resistor tem 
resistência R e ocupa uma das arestas de um 
cubo, como mostra a figura a seguir. Aplicando 
entre os pontos A e B uma diferença de potencial 
V, a corrente que circulará entre A e B valerá: 

 
 
a) 4V/R.     
b) 2V/R.      
c) V/R.    
d) V/2R.     
e) V/4R. 
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma tensão de 12 volts aplicada a uma 

resistência de 3,0  produzirá uma corrente de: 

a) 36 A     

b)  24 A     

c) 4,0 A     

d) 0,25 A  

e) nda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(FATEC-2002) Dispondo de vários resistores 

iguais, de resistência elétrica 1,0 cada, deseja-
se obter uma associação cuja resistência 

equivalente seja 1,5. São feitas as associações: 
A condição é satisfeita somente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) na associação I. 
b) na associação II. 
c) na associação lII. 
d) nas associações I e lI. 
e) nas associações I e III. 
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Ufrs 2002) No circuito elétrico a seguir, os 
amperímetros A1, A2, A3 e A4, a fonte de tensão e 
os resistores são todos ideais. 
Nessas condições, pode-se afirmar que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A1 e A2 registram correntes de mesma 
intensidade. 
b) A1 e A4 registram correntes de mesma 
intensidade 
c) a corrente em A1 é mais intensa do que a 
corrente em A4. 
d) a corrente em A2 é mais intensa do que a 
corrente em A3. 
e) a corrente em A3 é mais intensa do que a 
corrente em A4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 19 

LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 51 a 80 

 

Questões de 51 a 55 (opção de inglês) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

É cada vez mais frequente a circulação de animais 

de estimação em lugares públicos e, com isso, muitas 

regras são criadas para que esses animais possam 

acompanhar seus donos nesses espaços. Leia o texto 

abaixo e assinale a alternativa correta. 
AIRLINE PET POLICIES 

 
Flying with pets can be challenging. The first 

thing you need to do when flying with your dog, cat or 
other pet is to find airlines that serve your origination 
and destination airports and check their pet policies. 
Many airlines will accept your dog or cat, but each 
airline will differ in the services they offer. Will the airline 
allow your dog or cat to fly in the cabin with you? What 
are the restrictions? Will your pet need to travel in the 
airline cargo hold? […] 
 
Flying with pets 
 

There are basically 3 ways that pets can travel 
in a commercial airplane: in-cabin, checked baggage 
and manifest cargo. When traveling in the cabin, pets 
must fly with an adult passenger and fit in an airline 
compliant carrier for pets which will be stowed under 
the seat in front of the passenger. If your pet is 
accompanied by a traveling passenger and is too big to 
travel in the cabin or is an animal other than a cat or a 
dog, it can be transported as checked baggage if your 
airline offers this service. Lastly, if your pet is very large 
or is traveling unaccompanied or your destination 
country requires it, it will travel as manifest cargo. 
Your pet will travel in the cargo hold of the airline when 
flying both as checked baggage or manifest cargo. […] 
 

Disponível em: <http://www.pettravel.com/airline_rules.cfm>. 
Acesso em: 12 set. 2017. 

 
O principal objetivo do texto é 
(A) trazer informações básicas sobre as diferentes 

políticas de companhias aéreas e as formas 
como um animal de estimação poderá ser 
transportado em um avião comercial. 

(B) mostrar que um animal de estimação só 
poderá viajar acompanhado de um adulto, 
independentemente do modo em que ele será 
transportado. 

(C) esclarecer que apenas gatos e cães podem 
ser transportados em aviões acompanhados 
de seus respectivos donos. 

(D) informar que cães de grande porte apenas 
poderão ser transportados em aviões de 
carga. 

(E) divulgar que as regras de transporte de 
animais de estimação variam de país para país 
e antes de viajar devemos nos informar sobre 
estas regras. 

 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Ebony and Ivory 

Ebony and ivory live together in perfect harmony 

Side by side on my piano keyboard, oh lord, why don’t 

we?  

We all know that people are the same wherever we go 

There is good and bad in everyone, 

We learn to live, we learn to give 

Each other what we need to survive together alive. 

McCARTNEY, Paul. Disponível em: www.paulmccartney.com. 

Acesso em: 14 set. 2017. 

Em diferentes épocas e lugares, compositores 

têm utilizado seu espaço de produção musical para 

expressar e problematizar questões sociais. Paul 

McCartney, na letra dessa canção, defende 

(A) a necessidade de donativos. 

(B) o aprendizado compartilhado. 

(C) as manifestações culturais. 

(D) o bem em relação ao mal. 

(E) o respeito étnico. 

  

http://www.pettravel.com/airline_rules.cfm
http://www.paulmccartney.com/
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Após a leitura do cartum, identifique a 

informação que a professora deseja passar ao seu 
aluno. 

 
Disponível em: <http://www.glasbergen.com/education-
cartoons/elementary-school/>. Acesso em 12 set 2017. 

 
A intenção de uma charge é levar o leitor a 

refletir sobre fatos da vida real com um toque de 
humor. Na charge apresentada, a professora 
 

(A) questiona a desmotivante leitura de livros 
convencionais em relação aos interessantes 
softwares de leituras online. 

(B) utiliza uma linguagem figurativa, com foco na 
informática, próxima ao entendimento do 
aluno, para mostrar o que é um livro. 

(C) chama a atenção do aluno quanto à utilização 
exagerada da informática para a prática da 
leitura. 

(D) mostra ao aluno uma nova tecnologia que 
instala um software no cérebro das pessoas 
para a prática da leitura. 

(E) solicita ao aluno a instalação de um software 
de leitura para apoio às atividades escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

The Norwegian artist Edvard Munch’s 
painting The Scream (1893) was painted at the end 
of the nineteenth century during a unique 
transitional period in art history, sometimes referred 
to as the fin de siècle. While artists were once 
interested in painting their subjects objectively since 
their success was often measured by their technical 
skill, by the end of the nineteenth century brave 
artists like Edvard Munch were starting to use art to 
express inner thoughts, feelings and emotions 
instead, often by painting with bright, exaggerated 
colors and simple shapes. Though reviled by art 
critics and considered too radical in their time, artists 
like Munch and even Vincent Van Gogh paved the 
way for Expressionism and the even more 
progressive modern art movements of the twentieth 
century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Edvard Munch, The Scream, 1910. 

http://legomenon.com/meaning-of-the-scream-1893-painting-by-
edvard-munch.html 

 
 

 
De acordo com o texto sobre o autor norueguês 

Edvard Munch, a obra em questão 
 

(A) expressa a indignação da humanidade diante 
do mundo. 

(B) foi produzida com a ajuda de Van Gough. 
(C) revela um novo estilo de expressar a arte da 

pintura. 
(D) se diferencia das outras de sua época por 

expressar uma forma simples. 
(E) foi duramente criticada pelos críticos da época. 

 

 
  

http://www.glasbergen.com/education-cartoons/elementary-school/
http://www.glasbergen.com/education-cartoons/elementary-school/
http://legomenon.com/meaning-of-the-scream-1893-painting-by-edvard-munch.html
http://legomenon.com/meaning-of-the-scream-1893-painting-by-edvard-munch.html
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(ENEM – 2016) 
 

BOGOF is used as a noun as in 'There are 
some great bogofs on at the supermarket' or an 
adjective, usually with a word such as 'offer' or 'deal' - 
'there are some great bogof offers in store'. 

When you combine the first letters of the words 
in a phrase or the name of an organization, you have 
an acronym. There are many well known acronyms 
such as NATO (North Atlantic Treaty Organization) or 
Scuba (Self Contained Underwater Breathing 
Apparatus). That last one's a bit of a mouthful, isn't it? 
It takes a long time to say, which is why we often use 
acronyms. 

Acronyms are spoken as a word so NATO is 
not pronounced N-A-T-O. We say NATO. 
Bogof, when said out loud, is quite comical for a native 
speaker, as it sounds like an insult, 'Bog off!' meaning 
go away, leave me alone, slightly childish and a little 
old-fashioned. 

Bogof is the best-known of the supermarket 
marketing strategies. The concept was first imported 
from the USA during the 1970s recession, when food 
prices were very high. It came back into fashion in the 
late 1990s, led by big supermarket chains trying to gain 
a competitive advantage over each other. Consumers 
were attracted by the idea that they could get 
something for nothing. Get an extra one? For free? 
Who could possibly say 'no'? 
 

Disponível em: <www.bbc.co.uk>. Acesso em: 14 set 2017. 

 
Considerando as informações do texto, a 

expressão “bogof” é usada para 
 
(A) Pedir para uma pessoa se retirar. 
(B) Comprar produtos fora de moda.  
(C) Indicar recessão na economia. 
(D) Anunciar mercadorias em promoção. 
(E) Chamar alguém em voz alta. 

 

 

 

Questões de 51 a 55 (opção de espanhol) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Un disparo sobre la proa del régimen venezolano 

 
Diego Arria 

Cuando un navío de guerra dispara sobre la proa de 
otro lo hace como una advertencia. El objetivo es que 
se detenga o que cambie su curso de acción antes de 
tomar medidas más enérgicas, como dispararle debajo 
de su línea de flotación. Esta imagen se me ocurre al 
presenciar la llamada Toma de Caracas del 1 de 
septiembre cuando participaron más de un millón de 
personas. En mi opinión, ello representa una 
advertencia al régimen y a las Fuerzas Armadas que lo 
controlan de que el país está dispuesto a movilizarse y 
no solo para elecciones. Y al mismo tiempo que les 
sería imposible reprimir semejantes manifestaciones 
populares. 

Texto adaptado de: internacional.elpais.com/internacional/2016/09/02/america/14728295 
30_126348.html. Acesso em 16/09/16.  
 
O texto de Diego Arria descreve uma metáfora que 
compara um navio de guerra com as manifestações 
populares ocorridas recentemente na Venezuela. De 
acordo com a opinião do autor, essas manifestações 
representam 
 
A) um pedido por melhorias na segurança. 
B) uma solicitação de novas eleições. 
C) a satisfação com o atual regime. 
D) uma advertência à conduta das Forças Armadas. 
E) uma demonstração da força popular capaz de lutar 
por mudanças. 
 
 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=tiritas+de+mafalda+sobre+la+calle. 
Acesso em: 19/09/16. 

 
Na tirinha, Suzana e Mafalda conversam sobre a vida 
no futuro. Ao finalizar, Mafalda expressa sua opinião 
utilizando a expressão “¡Es um escalafón!”. Esta 
expressão pode ser entendida como 
 
A) uma expressão de alegria. 
B) uma situação fácil de atingir. 
C) um momento de formular novos objetivos. 
D) uma grande escalada. 
E) uma ideia extraordinária. 
 
  

http://www.bbc.co.uk/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/31/actualidad/1472678247_339960.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/01/america/1472760490_250671.html
https://www.google.com.br/search?q=tiritas+de+mafalda+sobre+la+calle
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A la libertad de expresión 

Yo amo la palabra, las palabras, 
concepto de palabras. 
Me defiendo y ofendo con sus dardos de vientos, 
aunque a veces me dejen 
cicatrices y llagas. 
  
No quiero más censura sobre ellas, 
no quiero que a la lengua le pongan mordazas. 
Y de una vez por todas 
la dejen desnuda. 
¡Dejen en libertad a la palabra! 
A mi palabra, a tu palabra, 
a todas las palabras. 
  
A veces temo, al cantar mis sentimientos, 
que sus mensajes se los lleve el viento 
y por eso las dejo aquí grabadas. 
  
Pero hay algo peor todavía 
que el viento, 
y que produce indignación y nauseas: 
aún se prohíbe y secuestra la palabra; 
aún se sigue atentando contra muchas verdades, 
manipulando, 
encarcelando, 
asesinando… 
Por respeto a los vivos y a los muertos, 
la lucha de los pueblos, 
la sangre derramada, 
la libertad y dignidad humana… 
penemos la calumnia 
pero no las palabras. 

Benito Gallardo Martín 
Los Corrales, (Sevilla, 1954) 

Fuente: http://www.portaloaca.com/expresion/poemas/3640-poema-en-

defensa-de-la-libertad-de-expresion-y-en-solidaridad-con-pablo-hasel.html 
Acceso en 16/09/16. 

 
No poema, Benito Gallardo Martín critica a falta de 
liberdade de expressão y a censura. O poeta utiliza a 
metáfora do vento para expressar o temor de que os 
sentimentos e as palavras desapareçam. Esses 
temores podem ser mais evidenciados nas palavras 
 
A) indignação e náuseas. 
B) cicatrizes y chagas. 
C) manipulando, encarcerando, assassinando. 
D) vivos e mortos. 
E) liberdade e dignidade humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Disponível em: http://nocreasenlosmilagros.blogspot.com.br/. Acesso em: 15/09/16 

 
O cartaz publicitário faz parte de uma campanha 
educativa do Ministério da saúde que tem como 
principal objetivo 
 
A) alertar para o risco de uma gravidez precoce. 
B) destacar que não existem milagres. 
C) aumentar a venda e o uso dos preservativos.  
D) aumentar a natalidade infantil. 
E) incentivar as relações sexuais sem promiscuidade. 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
«Nuestras respuestas a los refugiados deben basarse 
en nuestros valores compartidos de responsabilidad 
participativa, no discriminación y derechos humanos, y 
en el derecho internacional de los refugiados, incluido 
el principio de no devolución.» — Ban Ki-moon, 
Secretario General de la ONU 
Disponível em: http://www.un.org/es/events/refuge eday/. Acesso em: 26/08/2016. 

 
De acordo com o texto, os direitos dos refugiados 
devem ser garantidos. Entre esses direitos está 
 
A) o direito a um trabalho assalariado. 
B) a garantia de não ser extraditado. 
C) o respeito à cultura dos refugiados. 
D) o acesso à saúde e à educação. 
E) a garantia de ir e vir pelo pais. 

 
 

  

http://www.portaloaca.com/expresion/poemas/3640-poema-en-defensa-de-la-libertad-de-expresion-y-en-solidaridad-con-pablo-hasel.html
http://www.portaloaca.com/expresion/poemas/3640-poema-en-defensa-de-la-libertad-de-expresion-y-en-solidaridad-con-pablo-hasel.html
http://nocreasenlosmilagros.blogspot.com.br/
http://www.un.org/es/events/refuge%20eday/
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Questões de 51 a 55 (opção de francês) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La Fête du Citron de Menton, 79ème édition. 

 
La Fête du Citron à Menton, est un évènement unique 
au monde, elle attire chaque année plus de 230 000 
visiteurs. Elle mobilise plus de 300 professionnels et 
nécessite 145 tonnes d’agrumes. Comme chaque 
année, le Festival International d’orchidées et le salon 
de l’artisanat du Pays Mentonnais accompagneront la 
Fête du Citron au Palais de l’Europe à Menton. 
 

Tarifs Billetterie 2012 

Infos   04.92.41.76.95 Individuel Groupe* Tarifs réduits** 

Corso place assise en 
tribune 

17 € 14 € 13 € 

Corso place debout en 
promenoir 

9 € 8 € 6,50 € 

Entrée exposition 
d’agrumes 

9 € 8 € 6,50 € 

Jardins de lumières 12 € 10 € 8 € 

Corso place assise en 
tribune + Entrée 
exposition agrumes 

23 € 19,50 € 18 € 

Corso debout en 
promenoir + Entrée 
exposition agrumes 

15 € 13,50 € 12 € 

** Tarifs réduits : enfants de 8 à 14 ans (enfants de 
moins de 8 ans places assises au tarif réduit en tribune)  
Entrée gratuite - (Sauf tribunes) : enfants de - de 8 
ans et handicapés (sur présentation de la carte 
d’invalidité à partir de 80%) 
Point de vente / Retrait Billetterie  
Office de Tourisme de Menton (L’Office de Tourisme 
se situe à proximité immédiate  
des lieux de la manifestation) 8 avenue Boyer, Palais 
de l’Europe - 06500 Menton. 
 

www.bonjourdefrance.org 
 
Após a leitura do documento acima, marque a reposta 
correta. 
 
A ( ) É proibida a entrada de menores de 8 anos 
na Festa do Limão. 
B ( ) A Festa do Limão é organizada por amadores 
da comunidade local. 
C ( ) A entrada é gratuita aos portadores de 
necessidades especiais desde que apresentem a 
carteira de invalidez.   
D ( ) A Festa do Limão é o único acontecimento 
relevante na cidade de Menton. 
E ( ) Os ingressos adquiridos pela internet terão 
descontos. 

 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sa majesté la Seine 

 
Comme de nombreuses autres capitales, Paris a été 
bâtie près d'un fleuve pour faciliter le commerce et les 
déplacements. 
La Seine traverse le coeur de Paris sur près de 13 km 
et reste sa première voie de circulation. Le trafic 
n'arrête pas d'augmenter et la police fluviale a 
beaucoup de travail ! Le fleuve est parcouru par les 
bateaux mouches qui transportent chaque année des 
millions de touristes et puis aussi par des péniches qui 
acheminent des matériaux ou servent de maisons. 
C'est amusant de vivre sur la Seine mais il ne faut avoir 
le mal de fleuve ! 
Construire une ville au bord d'une rivière est une bonne 
idée. Mais après, il ne faut pas oublier de bâtir des 
ponts pour relier les quartiers. Paris compte aujourd'hui 
37 ponts et passerelles. Curieusement, le plus vieux 
est le Pont-Neuf. 
Autrefois, on construisait des boutiques et des maisons 
sur les ponts de Paris. Sur le pont Notre-Dame, il y en 
avait 68 et elles étaient toutes exactement pareilles ! 
Mais elles gênaient la circulation. Le roi Henri IV les a 
fait interdire et démolir. 
 

RECRÉ PANAM, n. 2, Antibes: Récré Azur S.A.S., 
juin 2010, p. 38. [Adaptado]. 

 
Qual das afirmações a seguir é mencionada no texto 
Sa majesté la Seine? 
 
A ( ) O rio Sena é famoso por ser o maior da 
France. 
B ( ) É rio com um número considerável de 
serpentes. 
C ( ) As pontes do rio que atravessam Paris são 
cheias de casas. 
D ( ) O tráfego na capital francesa pode ser feito 
pelo rio Sena. 
E ( ) Os traficante de drogas transportam sus 
produtos pelo rio Sena. 

 
  

http://www.bonjourdefrance.org/
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

  
www.bonjourdefrance.org 

 
O texto acima é uma canção infantil. Leia-o e marque 
a resposta correta. 
 
 
 
 
A ( ) O personagem da canção não é um caracol. 
B ( ) Nesta canção o “Escargot” carrega sua 
casinha sobre as costas. 
C ( ) Quanto chove o “Escargot” fica nervoso. 
D ( ) “maisonette” e “petite Maison”, neste 
contexto, não são sinônimos. 
E ( ) Quanto chove o “Escargot” se esconde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Crise financière: par où la sortie? 

 
 La crise a-t-elle du bon? Question provocante à 
l'heure où des millions d'Européens, en Grèce, en 
Irlande ou en Espagne, subissent des plans d'austérité 
drastiques. Avec un sentiment d'injustice: les citoyens 
ont souvent l'impression de payer pour les erreurs 
commises par d'autres, en l'occurrence les banques.  
 Et la croissance risque de se faire attendre. De quoi 
alimenter les craintes des Européens qui avouent que 
la crise figure parmi leurs plus grandes préoccupations.  
      Alors, par où la sortie? Les efforts de rigueur 
budgétaire risquent de ne pas suffire. Raison pour 
laquelle les 27 s'attachent à identifier de nouvelles 
sources de croissance. Le Parlement européen, en 
particulier, invite à rechercher des solutions 
innovantes. Et effectivement, on observe ci et là, à 
travers l'Europe, des individus, des associations, des 
autorités locales ou nationales qui tentent de 
"contourner" la crise en ayant recours à des initiatives 
originales. 
     C'est en cela que la crise a peut-être du bon. Elle 
oblige les Européens à sortir des sentiers battus. A être 
audacieux. A penser la croissance autrement. 
  

Paul Germain (Rédacteur en chef) 
www.tv5.org 

 
Segundo o texto, a pergunta feita logo no início “Crise 
financière: par où la sortie?”, é correto afirmar que: 
 
A ( ) a crise enfraqueceu a comunidade europeia. 
B ( ) a crise desencadeou uma veia separatista 
dentro da Comunidade Europeia. 
C ( ) a crise só está começando. 
D ( ) a crise já passou. 
E ( ) a crise trouxe um sentimento de reflexão, de 
mudança e de audácia. 
 

 
  

http://www.bonjourdefrance.org/
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Manger bio: une question de santé? 

 
Bio, une mode? Non, bien plus qu’une mode. Il 

s’agit d’un marché bien implanté au Québec et en 
pleine croissance. Peut-être à cause des organismes 
génétiquement modifiés (OGM), du nombre d’allergies 
à la hausse et des problèmes environnementaux, les 
Québécois font de moins en moins confiance aux 
gouvernements en ce qui concerne la sécurité des 
aliments. Les ventes du bio ont ainsi augmenté de 20 
à 25% par année au cours des dernières années et tout 
semble indiquer qu’elles continueront à progresser. 

Un produit est considéré biologique quand le 
producteur n’a utilisé aucun pesticide, ni herbicide 
chimique ou fertilisant de synthèse. Les agriculteurs 
biologiques utilisent plutôt des engrais naturels, des 
semences originales et cultivent le sol grâce à des 
méthodes éprouvées (par exemple, la rotation des 
cultures). Les sols doivent avoir été exempts d’intrants 
chimiques pendant une période d’au moins trois ans 
avant de pouvoir être certifiés biologiques. Les 
producteurs n’ont pas pour l’instant l’obligation 
d’utiliser des semences biologiques. Elles sont encore 
rares et parfois compliquées à obtenir. Ils auront à le 
faire au cours des prochaines années, au fur et à 
mesure que ces semences deviendront disponibles. 
Par contre, les semences qu’ils utilisent doivent être 
non traitées et non manipulées génétiquement. Pour 
l’élevage des animaux, l’utilisation d’antibiotiques, 
d’hormones de croissance ainsi que de farines 
animales dans la diète alimentaire des animaux est 
prohibée. La surpopulation animale dans des 
bâtiments fermés n’est pas tolérée. On privilégie, pour 
les bêtes, des conditions de vie décentes, de l’espace 
pour bouger ainsi que de l’air frais. Enfin, les produits 
alimentaires transformés biologiques ne contiennent 
pas d’ingrédients artificiels, pas d’additifs de synthèse 
ni d’agents de conservation. Evidemment, les aliments 
ne sont pas irradiés. 
 

Chantal Legault 
www.lepointdufle.com 

 
Segundo o texto, marque a opção correta. 
 
A ( ) O solo é considerado biológico se nele for 
utilizado sementes biológicas. 
B ( ) No trato com os animais, nem os antibióticos 
podem ser utilizados. 
C ( ) Os produtores serão obrigados a utilizar 
sementes biológicas. 
D ( ) Os agricultores podem, se quiserem, utilizar 
sementes químicas. 
E ( ) BIO é apenas uma moda e, sendo assim, 
logo terá seu declínio. 

 

 

 

 

 

 

Questões de 56 a 80 

 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 
O efeito de sentido da charge é provocado pela 
combinação de informações visuais e recursos 
linguísticos. No contexto da ilustração, a frase 
proferida recorre à 
 
(A) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da 
expressão “rede social” para transmitir a ideia que 
pretende veicular. 
(B) ironia para conferir um novo significado ao termo 
“outra coisa”. 
(C ) homonímia para opor, a partir do advérbio de 
lugar, o espaço da população pobre e o espaço da 
população rica. 
(D) personificação para opor o mundo real pobre ao 
mundo virtual rico. 
(E) antonímia para comparar a rede mundial de 
computadores com a rede caseira de descanso da 
família. 

 
  

http://www.lepointdufle.com/


CEPAE – UFG                    SIMULADO – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 26 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance 
de nossos olhos e de nossas mãos um sonho muito 
antigo da humanidade, que se poderia resumir em 
duas palavras, universalidade e interatividade.  
As luzes, que pensavam que Gutenberg tinha 
propiciado aos homens uma promessa universal, 
cultivavam um modo de utopia. Elas imaginavam 
poder, a partir das práticas privadas de cada um, 
construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias 
e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse ao 
mesmo tempo leitor e autor, que emitisse juízos sobre 
as instituições de seu tempo, quaisquer que elas 
fossem e que, ao mesmo tempo, pudesse refletir sobre 
o juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora só era 
permitido pela comunicação manuscrita ou a 
circulação dos impressos encontra hoje um suporte 
poderoso com o texto eletrônico. 
 
CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao 
navegador. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo; Unesp, 1998 
 
No trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier 
caracteriza o texto eletrônico como um poderoso 
suporte que coloca ao alcance da humanidade o antigo 
sonho de universalidade e interatividade, uma vez que 
cada um passa a ser, nesse espaço de interação 
social, leitor e autor ao mesmo tempo. A universalidade 
e a interatividade que o texto eletrônico possibilita 
estão diretamente relacionadas à função social da 
internet de 
 
(A) propiciar o livre e imediato acesso às informações 
e ao intercâmbio de julgamentos. 
(B) globalizar a rede de informações e democratizar o 
acesso aos saberes. 
(C) expandir as relações interpessoais e dar 
visibilidade aos interesses pessoais. 
(D) propiciar entretenimento e acesso a produtos e 
serviços.  
(E) expandir os canais de publicidade e o espaço 
mercadológico. 

 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
O senhor 
 Carta a uma jovem que, estando em uma roda 
em que dava aos presentes o tratamento de você, se 
dirigiu ao autor chamando-o “o senhor”: 
 Senhora: 
 Aquele a quem chamastes senhor aqui está, 
de peito magoado e cara triste, para vos dizer que 
senhor ele não é, de nada, nem de ninguém. 
 Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza 
doplebeu está em não querer esconder sua condição, 
e esta nobreza tenho eu. Assim, se entre tantos 
senhores ricos e nobres a quem chamáveis você 
escolhestes a mim para tratar de senhor, é bem de ver 
que só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas 
rugas de minha testa e na prata de meus cabelos. 
Senhor de muitos anos, eis aí; o território onde eu 
mando é no país do tempo que foi. Essa palavra 

“senhor”, no meio de uma frase, ergueu entre nós um 
muro frio e triste. 
 Vi o muro e calei: não é de muito, eu juro, que 
me acontece essa tristeza; mas também não era a vez 
primeira. 
 
BRAGA, R. A borboleta amarela. Rio de Janeiro: 
Record, 1991. 
 
A escolha do tratamento que se queira atribuir a 
alguém geralmente considera as situações específicas 
de uso social. A violação desse princípio causou um 
mal-estar no autor da carta. O trecho que descreve 
essa violação é: 
(A) “Essa palavra, ‘senhor’, no meio de uma frase 
ergueu entre nós um muro frio e triste.” 
(B) “A única nobreza do plebeu está em não querer 
esconder a sua condição.” 
(C) “Só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas 
rugas de minha testa.” 
(D) “O território onde eu mando é no país do tempo que 
foi.” 
(E) “Não é de muito, eu juro, que acontece essa 
tristeza; mas também não era a vez primeira.” 
 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
 Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver 
juras de amor, feitas diante de Deus, serem quebradas 
por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se 
separam como inimigos, quando poderiam ser bons 
amigos, sem traumas. Bastante interessante a 
reportagem sobre separação. Mas acho que os 
advogados consultados, por sua competência, estão 
acostumados a tratar de grandes separações. Será 
que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte 
que precisam ser fotografadas antes da separação? 
Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não 
seria interessante mostrar que a separação amigável 
não interfere no modo de partilha dos bens? Que, seja 
qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o 
direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve 
ser assinado com atenção, pois é bastante complicado 
mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que 
podem interessar ao leitor médio.  
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso 
em: 26 fev. 2012 (adaptado). 
 
O texto foi publicado em uma revista de grande 
circulação na seção de carta do leitor. Nele, um dos 
leitores manifesta-se acerca de uma reportagem 
publicada na edição anterior. Ao fazer sua 
argumentação, o autor do texto  
 
(A) faz uma síntese do que foi abordado na 
reportagem. 
(B) discute problemas conjugais que conduzem à 
separação. 
(C) aborda a importância dos advogados em 
processos de separação. 
(D) oferece dicas para orientar as pessoas em 
processos de separação. 
(E) rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, 
lançando novas ideias. 
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▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
TEXTO I 
 A característica da oralidade radiofônica, 
então, seria aquela que propõe o diálogo com o 
ouvinte: a simplicidade, no sentido da escolha lexical; 
a concisão e coerência, que se traduzem em um texto 
curto, em linguagem coloquial e com organização 
direta; e o ritmo, marcado pelo locutor, que deve ser o 
mais natural (do diálogo). É esta organização que vai 
“reger” a veiculação da mensagem, seja ela 
interpretada ou de improviso, com objetivo de dar 
melodia à transmissão oral, dar emoção, 
personalidade ao relato de fato. 
 
VELHO, A. P. M. A linguagem do rádio multimídia. 
Disponível em: www.bocc.ubi.pt. 
Acesso em: 27 fev. 2012. 
 
TEXTO II 
A dois passos do paraíso 
A Rádio Atividade leva até vocês 
Mais um programa da séria série 
“Dedique uma canção a quem você ama” 
Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta 
Uma carta d’uma ouvinte que nos escreve 
E assina com o singelo pseudônimo de 
“Mariposa Apaixonada de Guadalupe” 
Ela nos conta que no dia que seria 
o dia mais feliz de sua vida 
Arlindo Orlando, seu noivo 
Um caminhoneiro conhecido da pequena e 
Pacata cidade de Miracema do Norte 
Fugiu, desapareceu, escafedeu-se 
Oh! Arlindo Orlando volte 
Onde quer que você se encontre 
Volte para o seio de sua amada 
Ela espera ver aquele caminhão voltando 
De faróis baixos e para-choque duro... 
 
BLITZ. Disponível em: http://letras.terra.com.br. 
Acesso em: 28 fev. 2012 (fragmento). 
 
 
Em relação ao Texto I, que analisa a linguagem do 
rádio, o Texto II apresenta, em uma letra de canção, 
 
(A) estilo simples e marcado pela interlocução com o 
receptor, típico da comunicação radiofônica. 
(B) lirismo na abordagem do problema, o que o afasta 
de uma possível situação real de comunicação 
radiofônica. 
(C ) marcação rítmica dos versos, o que evidencia o 
fato de o texto pertencer a uma modalidade de 
comunicação diferente da radiofônica. 
(D) direcionamento do texto a um ouvinte específico, 
divergindo da finalidade de comunicação do rádio, que 
é atingir as massas. 
(E) objetividade na linguagem caracterizada pela 
ocorrência rara de adjetivos, de modo a diminuir as 
marcas de subjetividade do locutor. 

 

 

 

▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
 Lugar de mulher também é na oficina. Pelo 
menos nas oficinas dos cursos da área automotiva 
fornecidos pela Prefeitura, a presença feminina tem 
aumentado ano a ano. De cinco mulheres matriculadas 
em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas 
neste ano nos cursos de mecânica automotiva, 
eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e 
funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos 
da Prefeitura — que são gratuitos — cresceu 1 480% 
nos últimos sete anos e tem aumentado ano a ano. 
 
Disponível em: www.correiodeuberlandia.com.br. 
Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 
 
Na produção de um texto, são feitas escolhas 
referentes a sua estrutura, que possibilitam inferir o 
objetivo do autor. Nesse sentido, no trecho 
apresentado, o enunciado “Lugar de mulher também é 
na oficina” corrobora o objetivo textual de 
 
(A) demonstrar que a situação das mulheres mudou na 
sociedade contemporânea. 
(B) defender a participação da mulher na sociedade 
atual. 
(C) comparar esse enunciado com outro: “lugar de 
mulher é na cozinha”. 
(D) criticar a presença de mulheres nas oficinas dos 
cursos da área automotiva. 

(E) distorcer o sentido da frase “lugar de mulher é na 
cozinha”. 
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▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Cabeludinho 
Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me 
apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi 
estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei 
de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava 
de ateu. Como quem dissesse no Carnaval: aquele 
menino está fantasiado de palhaço. Minha avó 
entendia de regências verbais. Ela falava de sério. Mas 
todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada 
podia fazer de uma informação um chiste. E fez. E 
mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma 
solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De 
outra feita, no meio da pelada um menino gritou: 
Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não disiliminei 
ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume 
de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a 
brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. 
Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela 
que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais 
das palavras pelo que elas entoam do que pelo que 
elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a cantar 
com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não 
sei a ler. Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, 
ampliava a solidão do vaqueiro. 
 
BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São 
Paulo: Planeta, 2003. 
 
No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre 
diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os 
sentidos que esses usos podem produzir, a exemplo 
das expressões “voltou de ateu”, “disilimina esse” e “eu 
não sei a ler”. Com essa reflexão, o autor destaca 
 
(A) os desvios linguísticos cometidos pelos 
personagens do texto. 
(B) a importância de certos fenômenos gramaticais 
para o conhecimento da língua portuguesa. 
(C) a distinção clara entre a norma culta e as outras 
variedades linguísticas. 
(D) o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho 
durante as suas férias. 

(E ) a valorização da dimensão lúdica e poética 

 

▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
eu gostava muito de passeá... saí com as minhas 
colegas... brincá na porta di casa di vôlei... andá de 
patins... bicicleta... quando eu levava um ombo ou 
outro... eu era a::... a palhaça da turma.. ((risos))... eu 
acho que foi uma das fases mais... assim... gostosas 
da minha vida foi... essa fase de quinze... dos meus 
treze aos dezessete anos... 
A.P.S., sexo feminino, 38 anos, nível de ensino  
undamental. 
Projeto Fala Goiana, UFG, 2010 (inédito). 
 
Um aspecto da composição estrutural que caracteriza 
o relato pessoal de A.P.S. como modalidade falada da 
língua é 
 

(A) predomínio de linguagem informal entrecortada por 
pausas. 
(B) vocabulário regional desconhecido em outras 
variedades do português. 
(C) realização do plural conforme as regras da 
tradição gramatical. 
(D) ausência de elementos promotores de coesão 
entre os eventos narrados. 

(E) presença de frases incompreensíveis a um leitor 
iniciante. 

 

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Aqui é o país do futebol 
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? 
Olha o sambão, aqui é o país do futebol 
[...] 
No fundo desse país 
Ao longo das avenidas 
Nos campos de terra e grama 
Brasil só é futebol 
Nesses noventa minutos 
De emoção e alegria 
Esqueço a casa e o trabalho 
A vida fica lá fora 
Dinheiro fica lá fora 
A cama fica lá fora 
A mesa fica lá fora 
Salário fica lá fora 
A fome fica lá fora 
A comida fica lá fora 
A vida fica lá fora 
E tudo fica lá fora 
 
SIMONAL, W. Aqui é o país do futebol. Disponível 
em: www.vagalume.com.br. 
Acesso em: 27 out. 2011 (fragmento). 
 
Na letra da canção Aqui é o país do futebol, de Wilson 
Simonal, o futebol, como elemento da cultura corporal 
de movimento e expressão da tradição nacional, é 
apresentado de forma crítica e emancipada devido ao 
fato de 
 
(A) reforçar a relação entre o esporte futebol e o 
samba. 
(B) ser apresentado como uma atividade de lazer. 
(C) ser identificado com a alegria da população 
brasileira. 
(D) promover a reflexão sobre a alienação provocada 
pelo futebol. 

(E) ser associado ao desenvolvimento do país. 
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▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 
A publicidade, de uma forma geral, alia elementos 
verbais e imagéticos na constituição de seus textos. 
Nessa peça publicitária, cujo tema é a 
sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a 
(A) assumir uma atitude reflexiva diante dos 
fenômenos naturais. 
(B) evitar o consumo excessivo de produtos 
reutilizáveis. 
(C) aderir à onda sustentável, evitando o consumo 
excessivo. 
(D) abraçar a campanha, desenvolvendo projetos 
sustentáveis. 

(E) consumir produtos de modo responsável e 
ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

TEXTO I 

O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como 
há muitos Severinos, que é santo de romaria, deram 
então de me chamar Severino de Maria; como há 
muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei 
sendo o da Maria do finado Zacarias, mas isso ainda 
diz pouco: há muitos na freguesia, por causa de um 
coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais 
antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem 
fala ora a Vossas Senhorias? 

MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro: 
Aguilar, 1994 (fragmento). 

TEXTO II 

João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, 
transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, como o 
Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A 
autoapresentação do personagem, na fala inicial do 
texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se 
define, menos se individualiza, pois seus traços 
biográficos são sempre partilhados por outros homens. 

SECCHIN, A. C João Cabral: a poesia do menos. Rio 
de Janeiro: Topbooks, 1999 (fragmento). 

Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto 
I) e na análise crítica (Texto II), observa-se que a 
relação entre o texto poético e o contexto social a que 
ele faz referência aponta para um problema social 
expresso literariamente pela pergunta “Como então 
dizer quem fala / ora a Vossas Senhorias?“. A resposta 
à pergunta expressa no poema é dada por meio da 

(A) descrição minuciosa dos traços biográficos do 
personagem-narrador. 
(B) construção da figura do retirante nordestino como 
um homem resignado com a sua situação. 
(C) representação, na figura do personagem-narrador, 
de outros Severinos que compartilham sua condição. 
(D) apresentação do personagem-narrador como uma 
projeção do próprio poeta, em sua crise existencial. 
(E) descrição de Severino, que, apesar de humilde, 
orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias. 
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▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O sedutor médio 
 
Vamos juntar 
Nossas rendas e 
expectativas de vida 
querida, 
o que me dizes? 
Ter 2, 3 filhos 
e ser meio felizes? 
 
VERISSIMO, L. F. Poesia numa hora dessas?! Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2002. 
 
No poema O sedutor médio, é possível reconhecer a 
presença de posições críticas 
 
(A) nos três primeiros versos, em que “juntar 
expectativas de vida” significa que, juntos, os cônjuges 
poderiam viver mais, o que faz do casamento uma 
convenção benéfica. 
(B) na mensagem veiculada pelo poema, em que os 
valores da sociedade são ironizados, o que é 
acentuado pelo uso do adjetivo “médio” no título e do 
advérbio “meio” no verso final. 
(C) no verso “e ser meio felizes?”, em que “meio” é 
sinônimo de metade, ou seja, no casamento, apenas 
um dos cônjuges se sentiria realizado. 
(D) nos dois primeiros versos, em que “juntar rendas” 
indica que o sujeito poético passa por dificuldades 
financeiras e almeja os rendimentos da mulher. 
(E) no título, em que o adjetivo “médio” qualifica o 
sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto e 
inábil em termos de conquistas amorosas. 

 

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Verbo ser 
QUE VAI SER quando crescer? Vivem perguntando 
em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um 
nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando 
crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente 
só principia a ser quando cresce? É terrível, ser? Dói? 
É bom? É triste? Ser: pronunciado tão depressa, e 
cabe tantas coisas? Repito: ser, ser, ser. Er. R. Que 
vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso 
escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não 
quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. 
Esquecer.  
 
ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1992. 
 
A inquietação existencial do autor com a autoimagem 
corporal e a sua corporeidade se desdobra em 
questões existenciais que têm origem  
 
(A) no conflito do padrão corporal imposto contra as 
convicções de ser autêntico e singular. 
(B) na aceitação das imposições da sociedade 
seguindo a influência de outros. 
(C) na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e 
culturas familiares. 
(D) no anseio de divulgar hábitos enraizados,  
negligenciados por seus antepassados. 

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

 

▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Pote Cru é meu pastor. Ele me guiará. 
Ele está comprometido de monge. 
De tarde deambula no azedal entre torsos de 
cachorro, trampas, trapos, panos de regra, couros, 
de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas 
albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos, 
linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em 
gotas de orvalho etc. etc. 
Pote Cru, ele dormia nas ruínas de um convento 
Foi encontrado em osso. 
Ele tinha uma voz de oratórios perdidos. 
 
BARROS, M. Retrato do artista quando coisa. Rio 
de Janeiro: Record, 2002. 
 
 
Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse 
poema, o eu lírico identifica-se com Pote Cru porque  
 
(A) entende a necessidade de todo poeta ter voz de 
oratórios perdidos. 
(B) elege-o como pastor a fim de ser guiado para a 
salvação divina. 
(C) valoriza nos percursos do pastor a conexão entre 
as ruínas e a tradição. 
(D) necessita de um guia para a descoberta das coisas 
da natureza. 

(E) acompanha-o na opção pela insignificância das 
coisas. 
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▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
 Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe 
absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. 
Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que 
fossem... Em que lhe contribuiria para a felicidade 
saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada... O 
importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. 
Lembrou-se das coisas do tupi, do folk-lore, das suas 
tentativas agrícolas... Restava disso tudo em sua alma 
uma satisfação? Nenhuma! Nenhuma! 
 O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, 
a mofa, o escárnio; e levou-o à loucura. Uma 
decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram 
ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra 
decepção. E, quando o seu patriotismo se fizera 
combatente, o que achara? Decepções. Onde estava 
a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater 
como feras? Pois não a via matar prisioneiros, 
inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma 
decepção, uma série, melhor, um encadeamento de 
decepções. 
  A pátria que quisera ter era um mito; um 
fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. 
 
BARRETO, L. Triste fim de Policarpo Quaresma. 
Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. 
Acesso em: 8 nov. 2011. 
 
O romance Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima 
Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento 
destacado, a reação do personagem aos 
desdobramentos de suas iniciativas patrióticas 
evidencia que 
 
(A) a dedicação de Policarpo Quaresma ao 
conhecimento da natureza brasileira levou-o a estudar 
inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais 
ampla do país. 
(B) a curiosidade em relação aos heróis da pátria 
levou-o ao ideal de prosperidade e democracia que o 
personagem encontra no contexto republicano. 
(C) a construção de uma pátria a partir de elementos 
míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza do solo 
e a pureza linguística, conduz à frustração ideológica. 
(D) a propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, 
justifica a reação de decepção e desistência de 
Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se em 
seu gabinete. 
(E) a certeza da fertilidade da terra e da produção 
agrícola incondicional faz parte de um projeto 
ideológico salvacionista, tal como foi difundido na 
época do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe o quadro abaixo a imagem e assinale a 

questão correta: 

 

 
 

a) O HQ de literatura não existe no Brasil. 

b) É um trabalho artístico hibrido entre literatura e 

artes visuais. 

c) Não temos quadrinhistas de literatura no Brasil 

d) É produção artística só da década de 1960 

e) Nenhuma das questões estão corretas. 

 

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Baseado nessa imagem abaixo pode-se dizer que o 

Charge é um gênero comunicativo que: 

 
 
a) É uma produção artística acrítica. 

b) Documenta a realidade de costumes locais. 

c) Faz um humor universal, compreensível em 

qualquer tempo. 

d) Faz um discurso de humor com temas locais.  

e) Nenhuma das questões   estão corretas. 
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▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Abaixo você vê uma página artística, Dom Casmurro 

de Machado de Assis, uma versão em Quadrinhos.  

Pode-se dizer que: 

 
 

a) Nessa sequência é toda o enquadramento de 

plano total. 

b) Nessa sequência há só enquadramento de plano 

americano. 

c) Nessa sequência há enquadramentos de 

detalhes, próprio para reforça emoções. 

d) Nessa sequência há enquadramento geral. 

e) Nenhuma das questões estão corretas. 

 

▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre a imagem abaixo posso dizer que: 

 

 
a) A caricatura não é uma produção artística. 

b) O caricaturista não tem visão crítica de mundo. 

c) A caricatura é uma poderosa ferramenta 

expressiva e crítica. 

d) A caricatura não é uma arte conhecida. 

e) Nenhuma questão é correta. 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre a história em quadrinho posso dizer, 

observando o exemplo abaixo: 

 
 

a) Onomatopeias não são importantes para uma 

história. 

b) Onomatopeias são recursos expressivos que dão 

dinâmica para a história. 

c) Não são muito usadas. 

d) A narrativa visual em quadrinhos não precisa de 

onomatopeias. 

e) Nenhuma questão correta. 

 

▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia a citação abaixo: 
 

“Seguindo Parlebas (2001, p.302), define-se 
lógica interna como o sistema das 
características pertinentes de uma situação 
motora e as conseqüências que entranha para a 
realização da ação motora correspondente”  
PARLEBAS, P. Juego deporte y sociedad. 
Léxico de praxiología motriz. Barcelona: 
Paidotribo, 2001. 

 
O autor faz referência a um elemento 

fundamental para a compreensão do jogo em um 
contexto esportivo. Apropriar-se da Lógica Interna é 
pré-requisito para um bom desempenho esportivo, 
esta diz respeito às relações e situações presentes nos 
esportes coletivos ou individuais, de acordo com suas 
especificidades. Desse modo, assinale a alternativa 
que não contraria os saberes relativos à Lógica Interna 
dos esportes: 

 
a) Os ambientes possíveis para a prática 
esportiva podem ser categorizados em “meio 
estáveis” e “meio instáveis”. 
b) Os protagonistas de uma ação dentro de um 
sistema do jogo devem se atentar as interações 
relativas à presença ou ausência de companheiros 
e adversários. 
c) Situações de oposição e contracomunicação 
são comuns em esportes individuais, devido às 
especificidades relativas à Logica Interna destas 
manifestações esportivas. 
d) As comunicações entre os praticantes podem 
ser realizadas para clarear a jogada para o seu 
companheiro, favorecendo assim o 
desenvolvimento das jogas.  
e) As comunicações entre os praticantes podem 
ser realizada como uma forma para ludibriar o 
adversário passando uma informação errada para 
o mesmo.  
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▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a charge a seguir: 

 
 
Fonte:http://www.ivancabral.com/2011/10/cha

rge-do-dia-politica-e-esporte.html em 12/09/2017. 
 
A charge faz uma crítica à infra-estrutura 

precária do Brasil, que apesar disso, sediou e investiu 
milhões em um megaevento que não contribuiu 
arquitetonicamente para a população. O salto 
realizado pelo sujeito da charge faz referência a uma 
modalidade olímpica, que é:  

 
a) Ginástica 
b) Parkour 
c) Saltos Ornamentais  
d) Esportes 
e) Atletismo 

 

▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o trecho do artigo abaixo: 
 

“Participar oficialmente de uma maratona 
Olímpica (42 195 m) não foi possível para as 
mulheres até 1984, pois até então se acreditava 
que o esforço exigido nesta prova era 
demasiado para uma mulher, embora já 
existissem muitas mulheres corredoras de fundo 
que se submetiam a grandes volumes de 
treinamento”. 
OLIVEIRA,F.P.de. Inserção da mulher no 
ambiente desportivo. Revista eletrônica da 
Escola de Educação Física e Desportos- UFRJ. 
Rio de Janeiro, v.2, n.1, p. 114-122, 
jan./jun.2006. 
 
De acordo com o texto, a inserção da mulher no 
esporte sempre foi conflituosa, desde as mais 
antigas manifestações esportivas. Essa 
realidade escrupulosa é fruto: 
 

a) De concepções de corpo, que compreendem a 
fragilidade feminina e, portanto resguardam sua 
integridade física. 

b) De uma tradição, que diz respeito à constituição 
histórica do esporte, que nos seus primórdios 
era praticado essencialmente por homens. 

c) Da busca incessante pelo lucro, pois o homem 
por ter maior destreza e habilidades esportivas 
traz uma maior contrapartida da dimensão 
financeira.    

d) De uma sociedade patriarcal, que impõe uma 
imagem de homem forte e viril, enquanto as 
mulheres devem ser vistas como sinônimo de 
delicadeza e sensualidade. 

e) De uma sociedade marcada por oportunidades 
iguais, onde cada um é responsável pelo seu 
destino. 

 

▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a charge: 
 

 
 
Fonte: http://estilothais.com.br/padrao-de-beleza-modelo-
unico-de-mulher-bonita-oi/ 

A charge acima ironiza a concepção de corpo 
na contemporaneidade. Qual elemento está em 
evidência?  

 
a) A perfeição está ligada ao ideal de beleza 

imposto socialmente, e não ao funcionamento 
efetivo do corpo. 

b) Os halteres presentes no primeiro quadrinho 
simbolizam os treinos em prol da qualidade de 
vida e bem-estar. 

c) O menino não entendeu o que a menina quis 
dizer com a expressão corpo perfeito. 

d) O padrão de corpo perfeito é constituído 
socialmente, mesmo porque o padrão de 
beleza presente hoje na sociedade não é o 
mesmo que tempos atrás. 

e) A concepção de corpo perfeito é singular, ou 
seja, cada sujeito defende seu ponto de vista 
quanto à perfeição. 

 
  

http://www.ivancabral.com/2011/10/charge-do-dia-politica-e-esporte.html
http://www.ivancabral.com/2011/10/charge-do-dia-politica-e-esporte.html
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▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o trecho da reportagem do “UOL Esportes” 
abaixo: 
Galvão cita choro de Neymar e exalta 'máquina' 
CR7: 'Faz gol até dormindo' 
 

“Cristiano Ronaldo é o estereótipo do jogador 
moderno: finaliza com a direita, com a esquerda, 
cabeceia, é forte fisicamente, é rápido. Nesse ritmo 
vai ganhar a Bola de Ouro de novo. Já ganhou ano 
passado. Apesar do grande momento do Neymar, 
do Messi voltando a fazer uma grande temporada, 
(mas) a Fifa premia muito as conquistas coletivas, 
e o Real Madrid, com esse 2 a 0 (CR7 faria ainda 3 
a 0) dá um passo enorme para mais uma final de 
Liga dos Campeões”, comentou Caio. 
 
“O choro do Neymar com a desclassificação para a 
Juventus mostrava claro que deixava ali de lutar 
pela Bola de Ouro por estar fora já nas quartas de 
final. O Messi fora, também, e o Cristiano Ronaldo 
continua brilhando”, observou Galvão. 
 
“Cristiano Ronaldo na frente é um fenômeno”, 
exaltou Caio, após o português marcar o terceiro 
gol dele e do Real na partida. “É uma máquina de 
fazer gols”, fez coro Galvão. 
FONTE: 
https://uolesportevetv.blogosfera.uol.com.br/2017/
05/02/galvao-cita-choro-de-neymar-e-exalta-
maquina-cr7-faz-gol-ate-dormindo/ 
 

A forma utilizada pelos comentaristas de 
delinear um conto, uma narrativa que tem como 
protagonistas os jogadores de futebol, tem uma 
finalidade. Os estereótipos e apelidos como “Maquina 
de fazer gols”, “Fenômeno”, entre outros, nos leva a 
vislumbrar os atletas profissionais como divindades. 
Esse jogo de imagens, reproduções, narrativas que 
tem como fim o lucro com o fenômeno esportivo é 
explicado pelo (a): 

 
a) Espetacularização do Esporte 
b) Mercadorização do Esporte 
c) Marketing Esportivo 
d) Endeusamento dos atletas 
e) Patrimônio Esportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questões de 81 a 90 

 
▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A área delimitada pelos eixos x = 0, y = 0 e pelas 
retas x + y = 1 e 2x + y = 4 é:  

(A) 3 

(B) 2 

(C) 3,5 

(D) 2,5 

(E) 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 82▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFG/2008) De acordo com diagnóstico do Banco 
Central a respeito de meios de pagamento de varejo 
no Brasil, no ano de 2006, constata-se que 24% dos 
pagamentos foram feitos com cheque e 46%, com 
cartão. O valor médio desses pagamentos foi de 
R$ 623,00 para os cheques e de R$ 65,00 para os 
cartões. O valor médio, quando se consideram todos 
os pagamentos efetuados com cheque e cartão, é, 
aproximadamente, 
 
(A) R$ 179,00.  
 

(B) R$ 240,00.  

 

(C) R$ 256,00. 

 

(D) R$ 302,00. 

(E) R$ 344,00. 
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▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFG-2008/modificado) Para se produzir 40 toneladas 
de concreto gasta-se o total de R$ 2.040,00 com areia, 
brita e cimento. Sabe-se que 15% da massa final do 
concreto é constituída de água e que o custo, por 
tonelada, de areia é R$ 60,00, de brita, é R$ 30,00 e 
de cimento, é R$ 150,00. Qual é a razão entre as 
quantidades, em toneladas, de brita e cimento  
utilizadas na produção desse concreto? 

 

(A) 2/1  

(B) 3/2  

(C) 5/1 

(D) 3/1 

(E) 5/2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a figura abaixo. 
Para que, na figura apresentada, a área da região 
sombreada seja o dobro da área da região não 
sombreada, a equação cartesiana da reta r deve ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(A) xy
3

3
  

 (B) xy
2

2
  

(C) xy
2

1
  

(D) xy
2

3
  

(E) xy
3

1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r 

x 

y 
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▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Santa Casa SP) Se ix 4343  , x é dado por: 

 

(A) 2 cos (30º + k . 100º) + 2i . sen (30º + 150º . k) 

 

(B)  3 4 {cos(60º + k . 120º) + i . sen (60º + k . 

120º)} 

 

(C)  3 3 {cos(
18
  + 

3
k2  ) + i . sen (

18
  + 

3
k2  )} 

 

(D) 2{cos(
18
  + 

3
k2  ) + i . sen (

18
  + 

3
k2  )} 

 

(E) 2{sen (
18
  + 

3
k2  ) + i . cos (

18
  + 

3
k2  )} 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Considere o número complexo i3z  . A forma 

trigonométrica ou polar de z é: 

        (A)  z = 2(cos 
6
  + i . sen 

6
 ) 

  (B)  z = 2(cos 
2
  - i . sen 

2
 ) 

  (C)  z = cos 
3
  - i . sen 

3
  

  (D)  z = cos 
6
  + i . sen 

6
  

  (E)  n.d.a 
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▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFBA 2012) – Seja S a soma das raízes da 

equação cosx – tgx.senx = 0 que pertencem ao 

intervalo [0, 2 ]. O valor de S/ será: 

 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 7 

(D) 9 

(E) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(FGV SP/1ªFase/Economia/2005) Admita que o 

centro do plano complexo Argand-Gauss 

coincida com o centro de um relógio de 

ponteiros, como indica a figura: 

 
Se o ponteiro dos minutos tem 2 unidades de 

comprimento, às 11h55 sua ponta estará sobre 

o número complexo: 

(A) i 31  

 

(B) i 31  

 

(C) i 31  

 

(D) i3   

 

(E) i3   
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▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  
O trinômio y = x2 + mx + n   admite 2 como raiz 

e tem valor mínimo para x = 3.Logo o valor 

numérico de  mn será: 

 

(A) 27. 

 

(B) 72. 
 

(C) 48. 
 

(D) 36 

 

(E) 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Dado que uma das retas na figura tem equação x = 4 
e que a distância entre O e P é 5, a equação da reta 
passando por OP é:  

 

(A) 4x - 3y = 0 

(B) 2x - 3y = 5  

(C) 3x - 4y = 0 

(D) 3x - 4y = 3  

(E) 4x - 3y = 5  
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES: 

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

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

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

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

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

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

• apresentar proposta de intervenção que 
desrespeite os direitos humanos. 

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

 

 

 

TEMA DA REDAÇÃO: TRANSPORTE PÚBLICO E 

MOBILIDADE URBANA NO BRASIL 

 

Proposta de Redação  

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e 
com base nos conhecimentos construídos ao longo de 
sua formação, redija texto dissertativo argumentativo 
em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema “transporte público e mobilidade 
urbana no Brasil”, apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto 
de vista. 

 

 

Texto 1  
"País desenvolvido não é aquele onde pobre anda de carro, 
mas aquele em que rico anda de transporte público". A frase 
simboliza muito bem o dilema que a sociedade brasileira 
enfrenta: nos últimos dez anos o número de carros em 
circulação aumentou 110%, enquanto a população cresceu 
12%. O tema da mobilidade urbana foi jogado ao centro da 
discussão durante as manifestações deste ano, e por isso os 
professores de redação apostam no assunto para o Enem 
2013.  
Como eu me locomovo dentro do espaço urbano? Quanto 
tempo eu demoro para chegar aos lugares que preciso ir? 
Quanto custa ir de casa até a escola? E, o mais importante, 
como podem ser resolvidos os problemas de mobilidade na 
região em que moro? Ao contrário de temas que às vezes 
parecem meio distantes do cotidiano do jovem, estas 
questões atingem todas as camadas da população e por isso 
é considerada uma das grandes apostas para a redação 
deste ano.  
— A questão da mobilidade sempre existiu. Não é só pela 
redução no preço das passagens, mas uma briga pelo direito 
à cidade como um todo. É importante o candidato trazer a 

temática para o cotidiano, afinal, ele mesmo enfrenta 
diariamente os desafios de um planejamento malfeito — 
explica a professora Cyntia Silva, da Oficina da Palavra. 
Disponível em 14/09/2017 em 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2013/10/mobilidade-
urbana-transporte-publico-e-direito-a-cidade-sao-apostas-
para-a-redacao-de-provas-e-vestibulares-4293808.html 

 

 

Texto 2  
A frota de carros particulares só cresce e junto com ela 
o trânsito, que nas grandes cidades e capitais fica a 
cada dia mais perto de um colapso. Soma-se a esse 
crescimento o aquecimento da economia que 
demanda uma fluxo maior de circulação de cargas e 
pessoas, uma rede de transporte coletivo e uma malha 
viária incapazes de atender o número de passageiros 
diários em condições satisfatórias e o resultado é a 
falência completa do sistema.  
Os especialistas em planejamento urbano e transporte 
divergem sobre levantamentos, opiniões e soluções, 
mas todos concordam que a saída para o problema só 
será encontrada com ações em diversas frentes.  
Uma delas é o uso da carona. Originalmente a prática 
conhecida como carona solidária ou “carpooling” não 
faz parte da cultura nacional, salvas algumas 
exceções. E quanto mais desenvolvida a cidade, mais 
parecem inconcebíveis os atos de dar e receber 
carona para a maior parte da população.  
Mas o trânsito cada vez pior tem mudado esse quadro. 
Do início tímido entre conhecidos de trabalho, estudo, 
vizinhos e familiares, a prática tem crescido a passos 
largos em todo o Brasil. São inúmeros os sites, 
programas e redes de pessoas que se unem para 
dividir seu meio de transporte, antes particular.  
A lista de benefícios compensa. Individualmente quem 
aderiu à carona destaca a divisão de custos, 
companhia no tráfego, segurança, socialização, como 
atrativos. Diminuição do número de automóveis na rua, 
poluição e gasto energético são as vantagens coletivas 
para um dia a dia e futuro melhores. “Achei o projeto 
muito interessante e oportuno, por todas as razões, 
mas principalmente pelo alcance social de uma nova 
forma de viver que amplia convívio e, por 
consequência, desenvolve civilidade.” diz a jornalista 
Maria Lydia Flandoli em depoimento no site Carona 
Brasil.  

http://movimentoconviva.com.br/va-de-carona/ 

  

http://movimentoconviva.com.br/va-de-carona/
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Texto 03 

 
Disponível em 14/09/2015 em 
Zttps://www.google.com.br/search?q=charges+sobre+trans
porte 
+publico+e+mobilidade+urbana&dcr=0&tbm 
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE 
wjsuJaUjqXWAhXHjJAKHcR2CoAQsAQIJg&biw=1600&bih 

=794#imgrc=xIFeufAAc7EYiM: 
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