
 

SIMULADO 2013 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

NOME: Turma: 

 
Prezado(a): 

Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções abaixo. 

1. Este caderno contém 60 questões em forma de teste e uma proposta de redação. 

2. A prova terá duração de 4h30. 

3. Após o início da prova, o(a) candidato(a) deverá permanecer obrigatoriamente, no mínimo, 2 (duas) horas dentro 

da sala do Exame e, ao sair, poderá levar o Caderno de Questões. 

4. Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas – verifique se a Folha está em ordem e com todos os dados im-

pressos corretos. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal. 

5. Verifique, ainda, se este Caderno de Questões não possui falha(s) de impressão. 

6. Após o recebimento da Folha de Respostas, não dobre e nem amasse, manipulando-a o mínimo possível. 

7. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A,B,C,D,E), das quais somente uma atende às condições do enuncia-

do. 

8. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos. 

9. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho. 

10. Estando as questões respondidas neste caderno, deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a Fo-

lha de Respostas, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

11. As questões com mais de uma alternativa assinalada, rasuradas ou em branco serão anuladas. Portanto, ao pre-

encher a Folha de Respostas, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será possível a sua substituição. 

12. Ao término do Exame, o educando somente poderá retirar-se da sala após entregar ao Fiscal a Folha de Respos-

tas, devidamente assinada. 

13. Durante o simulado, você não pode: 

● comunicar-se com outro colega; 

● consultar livros ou anotações; 

● utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico; 

● emprestar ou tomar emprestado material de qualquer natureza; 

● sair da sala sem autorização do Fiscal. 

14. Aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame. 

 

BOA PROVA. 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

 

Com base na leitura dos textos fornecidos e seus conhecimentos sobre o assunto, escreva uma dissertação com o 

tema “HOMOFOBIA”. Organize seus argumentos de forma coerente e coesa, defenda seu ponto de vista de forma 

clara e objetiva e apresente experiência e/ou proposta de solução de para o problema abordado, respeitando os 

direitos humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

Sua redação deve ter entre 20 e 30 linhas e deve ser entregue à tinta, sem rasuras. Não copie trechos dos textos 

fornecidos na coletânea. 

Atenção para não fugir ao tema, nem ao estilo determinado na proposta. 

 

 
Disponível em: filosofiadolores.blogspot.com 

 

Relatório revela aumento na violência contra homossexuais 

Em 2008, 190 homossexuais foram assassinados no Brasil, o que representa mais de um a cada dois dias. O número 
registra um aumento de 55% em relação a 2007, quando foram notificados 122 homicídios de gays, lésbicas e traves-
tis. No ano passado, os gays foram a maior parte das vítimas (64%), enquanto os travestis representaram 32%, e as 
lésbicas, 4%. 

Essa estatística é resultado do levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), sob coordenação do antro-
pólogo Luiz Mott, fundador da entidade. O relatório é divulgado anualmente desde 1980. 

O estudo aponta o Brasil como o campeão mundial de crimes homofóbicos, sendo seguido pelo México (35) e pelos 
Estados Unidos (25). Com base no mapeamento da violência anti-homossexual, o Grupo Gay da Bahia ameaça de-
nunciar o Governo Brasileiro junto à Organização dos Estados Americanos (OEA) e à Organização das Nações Uni-
das (ONU). 

O Nordeste aparece como a região mais violenta do Brasil, com 48% dos GLBT assassinados. A região Norte conta-
bilizou 10% dos homicídios, seguida do Centro-Oeste, com 14%, e do Sudeste e Sul, com 28%. Entre os estados, 
Pernambuco lidera novamente a lista, com 27 assassinatos. Depois, vêm Bahia, com 25; São Paulo, com 18; e Rio 
de Janeiro, com 12. 

Proporcionalmente, Sergipe é o estado que ofereceu maior risco de morte para travestis e gays, pois registrou 11 
homicídios contando com aproximadamente 2 milhões de habitantes. Minas Gerais, que é dez vezes mais populoso 
(20 milhões), teve 8 gays assassinados. 

Adaptado de: http://amaivos.uol.com.br 

 
INSTRUÇÕES: 
- Seu texto tem que ser escrito à tinta, na folha própria. 
- Desenvolva seu texto em prosa; não redija narração, nem poema. 
- O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado texto em branco. 
- O texto deve ter, no máximo, 30 linhas. 
- O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado e não será objeto de avaliação. 
- Dê título a sua redação. 

http://amaivos.uol.com.br/
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E  
SUAS TECNOLOGIAS 

 
QUESTÃO 1 

 

A substituição do haver por ter em construções existenciais, 

no português do Brasil, corresponde a um dos processos 

mais característicos da história da língua portuguesa, parale-

lo ao que já ocorrera em relação à ampliação do domínio de 

ter na área semântica de “posse”, no final da fase arcaica.  

Mattos e Silva (2001:136) analisa as vitórias de ter sobre 

haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por 

base a obra pedagógica de João de Barros.  Em textos es-

critos nos anos quarenta e cinquenta do século XVI, encon-

tram-se evidências, embora raras, tanto de ter “existencial”, 

não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe históri-

ca, quanto de haver como verbo existencial com concordân-

cia, lembrado por Ivo Castro, e anotado como “novidade” no 

século XVIII por Said Ali. 

Como se vê nada é categórico e um purismo estreito só re-

vela um conhecimento deficiente da língua.  Há mais per-

guntas que respostas.  Pode-se conceber uma norma única 

e prescritiva?  É válido confundir o bom uso e a norma com 

a própria língua e dessa forma fazer uma avaliação crítica e 

hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuá-

rios? Substitui-se uma norma por outra?  
CALLOU, D. A propósito de norma, correção e preconceito linguístico: do presente 

para o passado. In: Cadernos de Letras da UFF, n. 36, 2008. Disponível em: 

www.uff.br. Acesso em: 26 fev. 2012 (adaptado).  

  

Para a autora, a substituição de “haver” por “ter” em diferen-

tes contextos evidencia que: 

a) O estabelecimento de uma norma prescinde de uma 

pesquisa histórica.  

b) Os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a 

variação e a mudança na língua.  

c) A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua 

fundamenta a definição da norma.  

d) A adoção de uma única norma revela uma atitude ade-

quada para os estudos linguísticos.  

e) Os comportamentos puristas são prejudiciais à compre-

ensão da constituição linguística. 

 

QUESTÃO 2 

 

Entrevista com Marco Bagno 

Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da 

pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos 

usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da 

língua.  Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso 

do verbo “ter” no lugar de “haver”, como em “hoje tem feijoa-

da”, é simplesmente porque os portugueses, em dado mo-

mento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso 

existencial do verbo “ter”.  

No entanto, temos registros escritos da época medieval em 

que aparecem centenas desses usos.  Se nós, brasileiros, 

assim como os falantes africanos de português, usamos até 

hoje o verbo “ter” como existencial é porque recebemos es-

ses usos de nossos ex-colonizadores.  Não faz sentido ima-

ginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram 

se juntar para “errar” na mesma coisa.  E assim acontece 

com muitas outras coisas: regências verbais, colocação pro-

nominal, concordâncias nominais e verbais etc. Temos uma 

língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma 

gramática normativa de outra língua diferente. Às vésperas 

de comemorarmos nosso bicentenário de independência, 

não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só 

aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua 

de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que 

é usado por menos de dez milhões de portugueses.  Só na 

cidade de São Paulo temos mais falantes de português que 

em toda a Europa!  
 Informativo Parábola Editorial, s/d.  

  

Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas 

coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do 

texto.  Isso pode ser explicado pelo fato de que ele. 

 

a) Adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, 

uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma 

padrão. 

b) Apresenta argumentos carentes de comprovação científi-

ca e, por isso, defende um ponto de vista difícil de ser ve-

rificado na materialidade do texto. 

c) Propõe que o padrão normativo deve ser usado por fa-

lantes escolarizados como ele, enquanto a norma colo-

quial deve ser usada por falantes não escolarizados.  

d) Acredita que a língua genuinamente brasileira está em 

construção, o que o obriga a incorporar em seu cotidiano 

a gramática normativa do português europeu. 

e) Defende que a quantidade de falantes do português bra-

sileiro ainda é insuficiente para acabar com a hegemonia 

do antigo colonizador.  

 

 

QUESTÃO 3 

 

“Destroem-se em minutos, feitos montes de leivas, antigas 

roças penosamente cultivadas...” O “se” (destroem-se) é: 

 

a) objeto indireto 

b) objeto direto 

c) sinal de sujeito indeterminado 

d) sujeito 

e) partícula apassivadora. 

 

QUESTÃO 4 

 

(FUVEST) Além de parecer não ter rotação, a Terra parece 

também estar imóvel no meio dos céus. Ptolomeu dá argu-

mentos astronômicos para tentar mostrar isso. Para enten-

der esses argumentos, é necessário lembrar que, na anti-

guidade, imaginava-se que todas as estrelas (mas não os 

planetas) estavam distribuídas sobre uma superfície esféri-

ca, cujo raio não parecia muito superior à distância da Terra 

aos planetas. Suponhamos agora que a Terra esteja no cen-

tro da esfera das estrelas. Neste caso, o céu visível à noite 
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deve abranger, de cada vez, exatamente a metade da esfera 

das estrelas. E assim parece realmente ocorrer: em qualquer 

noite, de horizonte a horizonte, é possível contemplar, a ca-

da instante, a metade do zodíaco. Se, no entanto, a Terra 

estivesse longe do centro da esfera estelar, então o campo 

de visão à noite não seria, em geral, a metade da esfera: 

poderíamos ver mais da metade, outras vezes poderíamos 

ver menos da metade, de horizonte a horizonte. Portanto, a 

evidência astronômica parece indicar que a Terra está no 

centro da esfera de estrelas. E se ela está sempre no centro, 

ela não se move em relação às estrelas. 
(Roberto de A. Martins, Introdução geral ao Commentariolus de Nicolau Copérni-

co)  

  

Os termos além de, no entanto, então, portanto estabele-

cem, no texto, relações, respectivamente, de: 

  

a) distanciamento – objeção – tempo – efeito 

b) adição – objeção – tempo – conclusão 

c) distanciamento – consequência – conclusão – efeito 

d) distanciamento – oposição – tempo – consequência 

e) adição – oposição – consequência – conclusão.  

 

QUESTÃO 5 

 
Considerando a relação lógica existente entre os dois seg-
mentos dos provérbios adiante citados, o espaço pontilhado 
NÃO poderá ser corretamente preenchido pela conjunção 
mas, apenas em: 
  
a) Morre o homem, (...) fica a fama. 
b) Reino com novo rei, (...) povo com nova lei. 
c) Por fora bela viola, (...) por dentro pão bolorento. 
d) Amigos, amigos! (...) negócios à parte. 
e) A palavra é de prata, (...) o silêncio é de ouro. 
 

QUESTÃO 6 
 
(UFPE) Leia os textos abaixos e as informações que se se-

guem: 

 

“Basta senhor, porque roubo em uma barca sou ladrão, e 

vós que roubais em uma armada sois imperador? Assim é. 

Roubar pouco é culpa, roubar muito é grandeza. O ladrão 

que furta para comer, não vai me levar ao inferno: os que 

não só vão, mas que levam de que eu trato, são os outros... 

ladrões de maior calibre e mais alta esfera... Os outros la-

drões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos, 

os outros furtam debaixo de seu riso, estes sem temor nem 

perigo; os outros se furtam são enforcados, e o bucolismo 

estes furtam e enforcam.” (Pe. Antônio Vieira. Sermões.) 

 

“Que havemos de esperar, Marília bela? 

Que vão passando os florescentes dias? 

As glórias que vêm tarde já vêm frias; 

E pode enfim mudar-se a nossa estrela. 

Ah! Não, minha Marília, 

Aproveite-se o tempo, antes que faça 

O estrago de roubar ao corpo as forças 

E ao semblante a graça. (Tomás A. Gonzaga / Marília de 

Dirceu) 

 

Sobre a obra desses autores, analise as afirmativas a se-

guir: 

 

I. A Obra de Gonzaga é exemplar do Arcadismo. O tema 

dos versos acima é o Carpe Diem, escrito numa linguagem 

amena, sem arroubos, própria do Arcadismo. 

II. Despojada de ousadias sintáticas e vocabulares, a lin-

guagem árcade, no poema de Gonzaga, diferencia-se da 

linguagem rebuscada, usada pelo barroco. 

III. O texto de Vieira, sendo Barroco, está pleno de metáfo-

ras, de linguagem figurada, de termos inusitados e eruditos, 

sendo difícil de compreensão. 

IV. Vieira adota a tendência barroca conceptista que leva 

para o texto o predomínio das ideias, do raciocínio, da lógi-

ca, procurando adequar os textos religiosos à realidade cir-

cundante. 

 

Está(ão) correta(s) apenas: 

 

a) Todas. 

b) I. 

c) II. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV. 

QUESTÃO 7 
 

(FAAP) Leia o texto abaixo para responder as duas seguin-

tes questões: 

 

“Para mais realçar a beleza do quadro, vê-se por entre um 

claro das árvores a janela meia aberta de uma habitação 

antiga mas não dilapidada - com certo ar de conforto gros-

seiro, e carregada na cor pelo tempo e pelos vendavais do 

sul a que está exposta. A janela é larga e baixa; parece-me 

mais ornada e também mais antiga que o resto do edifício 

que todavia mal se vê...  

Interessou-me aquela janela.  

Quem terá o bom gosto e a fortuna de morar ali?  

Parei e pus-me a namorar a janela.  

Encantava-me, tinha-me ali como num feitiço.  

Pareceu-me entrever uma cortina branca... e um vulto por 

detrás. Imaginação decerto! Se o vulto fosse feminino!... era 

completo o romance.  

Se haverá ali quem a aproveite, a deliciosa janela?  

E ouvir cantar os rouxinóis!...  

E ver raiar uma alvorada de maio!...  

Se haverá ali quem a aproveite, a deliciosa janela? ... quem 

aprecie e saiba gozar todo o prazer tranquilo, todos os san-

tos gozos de alma que parece que lhe andam esvoaçando 

em torno?  

Se for homem é poeta; se é mulher está namorada.  

São os dois entes mais parecidos da natureza, o poeta e a 

mulher namorada; veem, sentem pensam, falam como a 

outra gente não vê, não sente não pensa nem fala.  

Na maior paixão, no mais acrisolado afeto do homem que 

não é poeta, entre sempre o seu tanto de vil prosa humana: 

é liga sem que não se lavra o mais fino do seu oiro. A mulher 

não; a mulher apaixonada deveras sublima-se. idealiza-se 

logo, toda ela é poesia, e não há dor física, interesse materi-
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al, nem deleites sensuais que a façam descer ao positivo da 

existência prosaica.  

Estava eu nestas meditações, começou um rouxinol a mais 

linda e desgarrada cantiga que há muito tempo me lembra 

de ouvir.  

Era ao pé da dita janela!  

E respondeu-lhe logo outro do lado oposto; e travou-se entre 

ambos um desafio tão regular em estrofes alternadas tão 

bem medidas, tão acentuadas e perfeitas, que eu fiquei todo 

dentro do meu romance, esqueci-me de tudo o mais. [...] O 

arvoredo, a janela, os rouxinóis... àquela hora, o fim de tar-

de... o que faltava para completar o romance?” 
(Almeida Garrett. Viagens na minha terra. cap. X.) 

 

Leia as afirmações seguintes: 

 

I. Depois desta primeira parte descritiva impõe-se-nos um 

longo registro das "meditações" do sujeito (monólogo in-

terior), em estilo oralizante, com predomínio da frase cur-

ta e o uso expressivo da pontuação, especialmente a in-

terrogação, a exclamação e as reticências.  

II. No monólogo, a parte mais extensa do texto, predomina 

nitidamente a subjetividade, com a expressão de tudo 

aquilo que o sujeito sente e imagina (a cortina branca, o 

vulto feminino por detrás, o cantar dos rouxinóis) em fren-

te daquela janela.  

III.Este texto é, portanto, um bom exemplo da sensibilidade 

romântica, na medida em que o mundo objetivo se nos 

apresenta retocado pelos sentimentos e pela imaginação, 

isto é, pela subjetividade do narrador.  

IV. A mais forte manifestação de subjetivismo romântico, 

neste texto, é, com toda a certeza, a visão da Mulher. O 

narrador, enfeitiçado pela janela da casa do Vale, entrevê 

um vulto por detrás de uma "cortina branca" (símbolo de 

pureza), naquele recanto paradisíaco, ao fim da tarde, no 

meio dum arvoredo onde há rouxinóis que cantam ao de-

safio.  

V. Neste conjunto não pode deixar de nos remeter para o 

ideal romântico da mulher angelical, cuja beleza e pureza 

terão de ser sobrevalorizadas e inseridas num quadro na-

tural adequado.  

VI. Esta figura feminina, simplesmente esboçada, aliás, as 

referências à "mulher namorada" e ao "romance", o "ar-

voredo, a janela, os rouxinóis... àquela hora, o fim da tar-

de" (a personagem, o espaço e o tempo) são elementos 

indicadores da novela sentimental.  

 

A alternativa correta abaixo é: 

 

a) Todas estão corretas 

b) Todas estão erradas 

c) Apenas a I, II e III são corretas 

d) Apenas a II, IV e VI estão corretas 

e) Apenas a I, V, e VI estão corretas 

QUESTÃO 8 
 

(ENEM) Leia o poemas e veja a imagem abaixo para res-

ponder as questões que seguem: 

 

LXXVIII (Camões, 1525?-1580) 

 

Leda serenidade deleitosa, 

Que representa em terra um paraíso; 

Entre rubis e perlas doce riso; 

Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 

Presença moderada e graciosa, 

Onde ensinando estão despejo e siso 

Que se pode por arte e por aviso, 

Como por natureza, ser fermosa; 

Fala de quem a morte e a vida pende, 

Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 

Repouso nela alegre e comedido: 

Estas as armas são com que me rende 

E me cativa Amor; mas não que possa 

Despojar-me da glória de rendido. 
(CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008.) 

 

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

 

A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas lin-

guagens artísticas diferentes, participaram do mesmo con-

texto social e cultural de produção pelo fato de ambos 

 

A) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo uni-

córnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no 

poema. 

B) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pes-

soal e na variação de atitudes da mulher, evidenciadas 

pelos adjetivos do poema. 

C) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela 

sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, ex-

pressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no 

poema. 

D) desprezarem o conceito medieval da idealização da mu-

lher como base da produção artística, evidenciado pelos 

adjetivos usados no poema. 
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E) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela 

emotividade e o conflito interior, evidenciados pela ex-

pressão da moça e pelos adjetivos do poema. 

QUESTÃO 9 
 

Leia as afirmações abaixo: 

 

I)  narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. 

II  tem por objetivo criticar a ambição dos navegadores por-

tugueses que abandonam a pátria à mercê dos inimigos 

para buscar ouro e glória em terras distantes. 

III)  afasta-se dos modelos clássicos, criando a epopéia lusi-

tana, um gênero inteiramente original na época. 

IV)  lamenta que, apesar de ter dominado os mares e des-

coberto novas terras, Portugal acabe subjugado pela Es-

panha. 

V)  tem como objetivo elogiar a bravura dos portugueses e o 

faz através da narração dos episódios mais valorosos da 

colonização brasileira. 

 

Acerca de Os Lusíadas de Camões, as afirmações corretas 

são: 

 

a) Todas são corretas. 

b) Todas são erradas. 

c) Apenas os itens I, III e IV são corretos. 

d) Apenas os itens I e II são corretos. 

e) Apenas os itens I, III e V são corretos. 

QUESTÃO 10 
 

Na medida em que se acentua a importância da subjetivida-

de, da imaginação, do sonho ("meditações") e se desenha 

uma nova concepção da mulher-anjo inserida numa paisa-

gem edênica, compatível com a sua inocência e a "virginda-

de do seu coração", pode-se concluir que a estética literária 

subjacente a este texto é o:  

 

a) Arcadismo  

b) Realismo  

c) Naturalismo  

d) Romantismo  

e) Modernismo 

 

Escolha a língua estrangeira,  

inglês ou espanhol. 

ESPANHOL 
 

QUESTÃO 11 

Lady Gaga quiere actuar en Bollywood 

La cantante recibió cientos de propuestas para trabajar en el 

cine, que rechazó porque no le llamaban “suficientemente la 

atención”. Pero el mundo del entretenimiento hindú parece 

atraerla. Reproducimos la nota de El Universal. La cantante 

quiere estar en la industria cinematográfica de Bombay. 

“Hace poco vi una presentación de Bollywood en París, que 

hizo que creciera mi interés por la India”, explicó Gaga, 

según cita el tabloide británico The Sun. Incluso, el año pa-

sado, estuvo por primera vez en Nueva Delhi. “Al diablo 

Hollywood, todo es  

Bollywood”, escribió en Twitter en ese entonces. “Estoy muy 

entusiasmada con este país”, reconoció Gaga, que podría 

seguir los pasos de Samantha Fox, una cantante inglesa 

devenida en fi gura de Bollywood.  
(El Universal). 

http://www.lanacion.com.py/articulo.php?edicion=1&sec=109&art=53783 

 

O texto jornalístico relata a notícia da mudança de opinião 

da cantora Lady Gaga com respeito aos filmes de Bollywood 

– um tipo de cinema comercial indiano. Tal mudança é mar-

cada pela seguinte expressão temporal, retirada do texto: 

a) “escribió en Twitter en ese entonces” (4o parágrafo) 

b) “estuvo por primera vez en Nueva Delhi” 

(4oparágrafo) 

c) “Incluso, el año pasado” (4o parágrafo) 

d) “reconoció Gaga” (5o parágrafo) 

e) “Pero el mundo del entretenimiento hindú parece 

atraerla” (1o parágrafo) 

 

QUESTÃO 12 

A favor de las corridas de toros 

Todos sabemos de lo antiguo que son, en España, las corri-

das de toros. Aunque rechazadas por muchos, son, sin du-

da, la más grande marca de nuestra cultura. Se sabe, tambi-

én, que existen movimientos que van en contra de la tauro-

maquia, pero abajo siguen los argumentos que defi enden 

este arte. 

• La tauromaquia es parte de la cultura española y tiene una 

tradición milenaria. Excomulgarla sería menospreciar este 

componente tan especial de la cultura española. 

• Antes de la corrida, al toro bravo se le trata mucho mejor 

que a los toros de matanza de la bioindustria. 

• La corrida de toros es una muestra del aprecio y respeto de 

la fuerza del animal. 

• Las corridas de toros no se ven como deporte, sino como 

una mezcla de arte, baile y muestra de ‘virilidad’. 

• Una corrida de toros sirve para descargar colectivamente 

sentimientos negativos y agresivos. Eso es sano. 

• Los toros son un símbolo casi religioso de la lucha entre el 

bien y el mal. El toro representa el mal. 

• Los toros forman una parte importante de la industria turís-

tica española. 

• Las corridas de toros son la Fiesta Nacional. Son el símbo-

lo de la esencia del país. Definitivamente, actuar en contra 

de los toros es actuar en contra de España. 
[Adaptado] Disponível em:  

http://www.animalfreedom.org/espagnol/opinion/argumentos/tauromaquia.html 

(Acesso em: 23/08/2012) 

 

O texto trata das touradas, assunto muito discutido na Espa-

nha, já que existe uma grande parte da  população contra 

esse símbolo cultural. Para defender essa arte, o texto traz 

uma lista de argumentos que justificam a continuação de sua 

existência. As opções abaixo resumem alguns destes argu-

mentos, exceto:  
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a) Os touros são uma importante marca espanhola. 

b) As touradas são vistas como arte e esporte de muita 

virilidade. 

c) As touradas servem para descarregar os maus sen-

timentos. 

d) As touradas servem para notar e apreciar a força 

dos animais. 

e) Os touros que competem têm tratamento diferenci-

ado dos demais. 

 

QUESTÃO 13 
 

 
Foto: Reprodução 

Disponível em www.gaturro.com. Acesso em 10/08/2010 

 

O gênero textual história em quadrinhos pode ser usado 

com a intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nik 

atinge o clímax dessa intenção quando: 

a) apresenta, já no primeiro quadro, a contradição de hu-

mores nas feições da professora e do aluno. 

b) sugere, com os pontos de exclamação, a entonação 

incrédula de Gaturro em relação à pergunta de Ágatha. 

c) compõe um cenário irreal em que uma professora não 

percebe no texto de um aluno sua verdadeira intenção. 

d) Aponta que Ághata desconstrói a ideia inicial de Gatur-

ro a respeito das reais intenções da professora. 

e) congela a imagem de Ágatha, indicando seu desinte-

resse pela situação vivida por Gaturro. 

 

QUESTÃO 14 
 

El sistema que se ha estado utilizando es el de urna electró-

nica con teclado numérico para la emisión del voto. Tiene 

botones especiales de confirmación e impresión de acta ini-

cial con activación por clave. La caja de balotas electónicas 

es una computadora personal con un uso específico que 

tiene las siguientes características: resistente, pequeña en 

dimensión, liviana, con fuentes autónomas de energia y re-

cursos de seguridad. La caracteristica más destacable del 

sistema brasileño reside en que permite unificar el registro y 

verificación de la identidad del elector, la emisión y el escru-

tinio de voto en una misma máquina. 
Voto electrónico en Brasil. Disponível emwww.votoelectronico.info/blog. Acesso 

em 12/04/2009 (adaptado) 

 

Pela observação da imagem e leitura do texto a respeito da 

votação eletrônica no Brasil, identifica-se como tema: 

a) a funcionalidade dos computadores, por meio das pala-

vras-chave teclado, botones, impresión, electrónicas e 

computadora. 

b) a evolução das máquinas modernas, por meio das pa-

lavras-chave teclado, botones, impresión, electrónicas e 

computadora. 

c) a segurança da informação, por meio das palavras-

chave electrónica, clave, seguridad, verificación e iden-

tidad. 

d) o sistema brasileiro de votação eletrônica, por meio das 

palavras-chave urna, teclado, voto, botones e elector. 

e) a linguagem matemática, por meio das palavras-chave 

numérico, clave, pequeña, dimensión e energia. 

 

QUESTÃO 15 
 

'Desmachupizar' el turismo 

 

Es ya un lugar común escuchar aquello de que hay que 

desmachupizar el turismo en Perú y buscar visitantes en las 

demás atracciones (y son muchas) que tiene el país, natura-

les y arqueológicas, pero la ciudadela inca tiene un imán 

innegable. La Cámara Nacional de Turismo considera que 

Machu Picchu significa el 70 % de los ingresos por turismo 

en Perú, ya que cada turista que tiene como primer destino 

la ciudadela inca visita entre tres y cinco lugares más (la 

ciudad de Cuzco, la de Arequipa, las líneas de Nazca, el 

Lago Titicaca y la selva) y deja en el país un promedio de 

2.200 dólares  (unos 1.538 euros). 

Carlos Canales, presidente da Canatur, señalô que la ciu-

dadela tiene capacidad para recibir más visitantes que en la 

actualidad (un máximo de 3.000) con un sistema planificado 

de horarios y rutas, pero no quiso avanzar una cifra. Sin em-

bargo, la Unesco ha advertido en varias ocasiones que el 

monumento se encuentra cercano al punto de saturasión y el 

Gobierno no debe empreder ninguna política de captación 

de nuevos visitantes, algo con lo que coincide el viceministro 

Roca Rey. 

Disponível em: http://www.elpais.com. Acesso em: 21 jun. 2011 

 

A reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação di-

ante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo 

vocábulo "desmachupizar", referindo-se 

 

a) à escassez de turistas no país. 

b) ao difícil acesso ao lago Titicaca. 

c) à destruição da arqueologia no país. 

d) ao excesso de turistas na terra dos incas. 

e) à falta de atrativos turísticos em Arequipa. 
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INGLÊS 
 

QUESTÃO 11 

 
 

Aproveitando-se de seu status social e da possível influência 

sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa, em 

seu texto, os termos love, power e peace para justificar sua 

opinião de que 

 

a) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens 

b) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do 

amor. 

c) o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se 

amam. 

d) o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as 

pessoas. 

e) a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar 

de existir. 

 

QUESTÃO 12 
 

Viva la Vida 

I used to rule the world 

Seas would rise when I gave the word 

Now in the morning and I sleep alone 

Sweep the streets I used to own 

 

I used to roll the dice 

Feel the fear in my enemy’s eyes 

Listen as the crowd would sing 

“Now the old king is dead! Long live the king!” 

 

One minute I held the key 

Next the walls were closed on me 

And I discovered that my castles stand 

Upon pillars of salt and pillars of sand 

Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, 

podem ser reforçados pela repetição de trechos ou 

palavras. O fragmento da canção Viva la vida, por 

exemplo, permite conhecer o relato de alguém que 

 

a) costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se 

viu sem nada. 

b) almeja o título de rei e, por ele, tem enfrentado inúmeros 

inimigos. 

c) causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito 

poder. 

d) limpava as ruas e, com seu esforço, tornou-se rei de seu 

povo. 

e) tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava 

morar. 

QUESTÃO 13 
 

Going to university seems to reduce the risk of dying from 

coronary heart disease. An American study that involved 

10.000 patients from around the wordl has found that people 

who leave school before the age of 16 are five times more 

likely to suffer a heart attack and die than university gradu-

ates. 

Em relação às pesquisas, a utilização da expressão 

university graduates evidencia a intenção de informar que 

 

a) as doenças do coração atacam dez mil pacientes 

b) as doenças do coração ocorrem na faixa dos de-

zesseis anos. 

c) as pesquisas sobre doenças são divulgadas no 

meio acadêmico. 

d) jovens americanos são alertados dos riscos de do-

enças do coração. 

e) E maior nível de estudo reduz riscos de ataques do 

coração. 

QUESTÃO 14 
 

 
Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto 

anunciado, tem-se acesso a duas palavras que Bill Gates 

não quer que o leitor conheça e que se referem 

  

a) aos responsáveis pela divulgação desta informação na 

internet. 

b) às marcas mais importantes de microcomputadores do 

mercado. 
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c) aos nomes dos americanos que inventaram a suposta 

tecnologia. 

d) aos sites da internet pelos quais o produto já pode ser 

conhecido. 

e) às empresas que levam vantagem para serem suas con-

correntes. 

QUESTÃO 15 
 

 
 

Definidas pelos países membros da Organização das Na-

ções Unidas e por organizações internacionais, as metas de 

desenvolvimento do milênio envolvem oito objetivos a serem 

alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses 

objetivos, mostrados na imagem, são comuns ao mundo 

todo, sendo dois deles: 

 

a) O combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. 

b) A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias 

globais. 

c) A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da 

pobreza. 

d) A parceria global para o desenvolvimento e a valorização 

das crianças. 

e) A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao 

trabalho infantil. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E  
SUAS TECNOLOGIAS 

 

QUESTÃO 16 
 

(ENEM – 2012) Para melhorar a mobilidade urbana na rede 

metroviária é necessária minimizar o tempo entre estações. 

Para isso a administração do metrô de uma grande cidade 

adotou o seguinte procedimento entre duas estações: a lo-

comotiva parte do repouso com aceleração constante por 

um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade cons-

tante por outro terço e reduz sua velocidade com desacele-

ração constante no trecho final, até parar.  

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do 

tempo (eixo horizontal) que representa o movimento desse 

trem? 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 17 

 
(ENEM 2012) Uma empresa de transporte precisa efetuar a 
entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para 
tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empre-
sa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 
dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas 
permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade má-
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xima permitida é de 80 km/h e a distância a ser percorrida é 
de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, 
a velocidade máxima permitida é 120 km/h. Supondo que as 
condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da 
empresa ande continuamente na velocidade máxima permi-
tida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realiza-
ção da entrega? 
 
a) 0,7 
b) 1,0 
c) 1,4 
d) 1,5 
e) 2,0 
 
QUESTÃO 18 
 
(ENEM – 2008) O gráfico abaixo modela a distância percor-
rida, em km, por uma pessoa em certo período de tempo. A 
escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas 
depende da maneira como essa pessoa se desloca. 

 
Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre 
meio ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando 
são percorridos 10km? 
 
a) caminhada – hora  
b) carro – dia 
c) carroça – semana  
d) bicicleta – minuto 
e) avião – segundo 
 
QUESTÃO 19 
 

(ENEM 1998) Em uma prova de 100 m rasos, o desempe-

nho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfi-

co a seguir: 

 
Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade 

do corredor é aproximadamente constante? 

a) Entre 0 e 1 segundo. 

b) Entre 1 e 5 segundos. 

c) Entre 5 e 8 segundos. 

d) Entre 8 e 11 segundos. 

e) Entre 12 e 15 segundos. 

 

 

QUESTÃO 20 

 

(ENEM 2001)  SEU OLHAR 
(Gilberto Gil, 1984) 

Na eternidade 

Eu quisera ter 

Tantos anos-luz 

Quantos fosse precisar 

Pra cruzar o túnel 

Do tempo do seu olhar. 

Gilberto Gil usa na letra da música a palavra com-

posta anos-luz. O sentido prático, em geral, não é o-

brigatoriamente o mesmo que na ciência. Na Física, 

um ano luz é uma medida que relaciona a velocidade 

da luz e o tempo de um ano e que, portanto, se refere 

a 

a) tempo.                                 

b) velocidade 

c) aceleração.                         

d) luminosidade 

e) distância. 
 
QUESTÃO 21 
 

(Enem 2009) - A fotossíntese é importante para a vida na 

Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a 

energia solar é convertida em energia química que, junta-

mente com água e gás carbônico (CO2), é utilizada para a 

síntese de compostos orgânicos (carboidratos). A fotossínte-

se é o único processo de importância biológica capaz de 

realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os 

produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboi-

dratos para impulsionar os processos celulares, liberando 

CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da res-

piração celular. Além disso, grande fração dos recursos e-

nergéticos do planeta, produzidos tanto no presente (bio-

massa) como em tempos remotos (combustível fóssil), é 

resultante da atividade fotossintética.  

As informações sobre obtenção e transformação dos recur-

sos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e 

respiração, descritas no texto, permitem concluir que:  

 

a) o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético.  

b) os carboidratos convertem energia solar em energia quí-

mica. 

c) a vida na Terra depende, em última análise, da energia 

proveniente do Sol.  

d) o processo respiratório é responsável pela retirada de 

carbono da atmosfera.  

e) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si, é 

responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. 
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QUESTÃO 22 

 

(Enem 2010) 

 
Ecossistemas brasileiros: mapa da distribuição dos ecossistemas. Disponível em: 

 http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1885u52.jhtm. Acesso em: 20abr. 2010 

(adaptado). 

Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no 

mapa. A tarefa deles foi analisar os ecossistemas e, encon-

trando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. 

A seguir, são reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos 

relatórios desses dois pesquisadores. 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1:  

I. “Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais 

deste ecossistema, como os pinheiros, a gralha azul 

também está em processo de extinção.” 

II. “As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas que 

predominam nesse ecossistema estão sendo utilizadas 

em carvoarias.” 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2: 

III. “Das palmeiras que predominam nessa região podem ser 

extraídas substâncias importantes para a economia regi-

onal.” 

IV. “Apesar da aridez dessa região, em que encontramos 

muitas plantas espinhosas, não se pode desprezar a sua 

biodiversidade.” 

 

Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos seguin-

tes ecossistemas: 

 

a) Caatinga, Cerrado, Zona dos cocais e Floresta Amazôni-

ca. 

b) Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos cocais e Caatin-

ga. 

c) Manguezais, Zona dos cocais, Cerrado e Mata Atlântica. 

d) Floresta Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas. 

e) Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos cocais e Pantanal. 

 

QUESTÃO 23 
 

(Enem 2011) - No processo de industrialização da mamona, 

além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida uma 

massa orgânica, conhecida como torta de mamona. Esta 

massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para 

o solo e como complemento em rações animais devido a seu 

elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta com-

postos tóxicos e alergênicos diferentemente do óleo da ma-

mona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação 

animal, é necessário um processo de descontaminação. 
Revista Química Nova na Escola. V. 32, no 1, 2010 (adaptado). 

 

A característica presente nas substâncias tóxicas e alergêni-

cas, que inviabiliza sua solubilização no óleo de mamona, é 

a 

 

a) Lipofilia. 

b) Hidrofilia. 

c) Hipocromia. 

d) Cromatofilia. 

e) Hiperpolarização. 

 

QUESTÃO 24 
 

(Enem 2010) – Alguns anfíbios e répteis são adaptados à 

vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas ca-

racterísticas corporais como, por exemplo, ausência de pa-

tas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, 

em alguns casos, ausência de olhos. 

 

Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das a-

daptações mencionadas no texto utilizando conceitos da 

teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, 

ele diria que: 

 

a) as características citadas no texto foram originadas pela 

seleção natural. 

b) a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso 

dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. 

c) o corpo anelado é uma característica fortemente adaptati-

va, mas seria transmitida somente à primeira geração de 

descendentes. 

d) as patas seriam perdidas pela falta de uso e, em seguida, 

essa característica foi incorporada ao patrimônio genético 

e, então, transmitida aos descendentes. 

e) as características citadas no texto foram adquiridas por 

meio de mutação e depois, ao longo do tempo, foram se-

lecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em 

que os organismos se encontram. 

 

QUESTÃO 25 
 

(Enem 2012) – O menor tamanduá do mundo é solitário e de 

hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em 

um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal ma-

neira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomo-

ve vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A 

cada gestação, gera um filhote. A cria é deixada em uma 

árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha ida-
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de para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios 

grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, 

o que significa que ele tem diversas pretendentes para na-

morar! 
Ciência Hoje das Crianças, ano 19, n. 174, nov.2006 (adaptado). 

 

Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu 

a) hábitat. 

b) biótopo. 

c) nível trófico. 

d) nicho ecológico. 

e) potencial biótico. 

 

QUESTÃO 26 
 

No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepa-

rarem a massa utilizando fermento biológico, separam uma 

porção de massa em forma de “bola” e a mergulham num 

recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode 

ser observado, respectivamente, em I e II do esquema abai-

xo.Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao 

forno. Um professor de Química explicaria esse procedimen-

to da seguinte maneira: “A bola de massa torna-se menos 

densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-

se à fermentação, processo que pode ser resumido pela 

equação: 

 

 
 

Considere as afirmações abaixo. 

I. A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre 

de maneira espontânea e não depende da existência de 

qualquer organismo vivo. 

II. Durante a fermentação, ocorre produção de gás carbôni-

co, que se vai acumulando em cavidades no interior da mas-

sa, o que faz a bola subir. 

III. A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o 

álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa 

sobe. 

Dados: densidade da água = 1,000g/mL , densidade do ál-

cool = 0,789g/mL 

 

Dentre as afirmativas, apenas: 

a) I está correta. 

b) II está correta. 

c) II e III estão corretas. 

d) III está correta. 

e) I e II estão corretas. 

 

QUESTÃO 27 
 

As “margarinas” e os chamados “cremes vegetais” são pro-

dutos diferentes, comercializados em embalagens quase 

idênticas. O consumidor, para diferenciar um produto do ou-

tro, deve ler com atenção os dizeres do rótulo, geralmente 

em letras muito pequenas. As figuras que seguem represen-

tam rótulos desses dois produtos. 

 
Uma função dos lipídios no preparo das massas alimentícias 

é torná-las mais macias. Uma pessoa que, por desatenção, 

use 200 g de creme vegetal para preparar uma massa cuja 

receita pede 200 g de margarina, não obterá a consistência 

desejada, pois estará utilizando uma quantidade de lipídios 

que é, em relação à recomendada, aproximadamente 

 

a) o triplo.       

b) o dobro.           

c) a metade.          

d) um terço.         

e) um quarto. 

 

QUESTÃO 28 
 

A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como 

combustível, a massa é o que importa. Um aumento da tem-

peratura do ambiente leva a um aumento no volume da ga-

solina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os 

tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os 

tanques não fossem subterrâneos: 

 

I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora 

mais quente do dia pois estaria comprando mais massa 

por litro de combustível. 

II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria 

comprando mais massa de combustível para cada litro. 

III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o 

problema comercial decorrente da dilatação da gasolina 

estaria resolvido.  

 

Destas considerações, somente 

 

a) I é correta. 

b) II é correta. 

c) III é correta. 

d) I e II são corretas. 

e) II e III são corretas. 

 

QUESTÃO 29 
 

Muitos estudiosos contribuíram e continuam a contribuir com 

a ciência Química durante o passar dos anos. Um dos gran-

des químicos do século XX foi Linus Pauling, que contribuiu 

enormemente com o entendimento das ligações químicas, o 

que lhe conferiu o prêmio Nobel de Química em 1954. Aca-

bou por receber um segundo prêmio Nobel em 1962 por ser 

contra os testes nucleares efetuados na época pelas gran-

des potências mundiais. O diagrama de distribuição eletrôni-

ca (imagem abaixo) foi criado por Pauling para ordenar os 
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elétrons na eletrosfera, seguindo uma ordem energética de 

distribuição nas camadas eletrônicas. 

 
A distribuição eletrônica dos átomos é de extrema importân-

cia para se saber algumas propriedades e também sua loca-

lização na tabela periódica. Abaixo algumas distribuições 

eletrônicas de alguns átomos: 

 

I. Fe – 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

6
 

II. Al – 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

1
 

III. O – 1s
2
2s

2
2p

4
 

IV. K – 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1
 

V. He – 1s
2
 

 

Dos átomos listados acima quais se encontram no mesmo 

período da tabela periódica? 

a) I e IV 

b) III e V 

c) I e II 

d) I, IV e V 

e) III e V 

 

QUESTÃO 30 
 

Os fenômenos químicos estão sempre presentes no nosso 

dia a dia só que por muitas vezes acabamos por não notá-

los. Um exemplo está na culinária. Dizem que um bom Cozi-

nheiro seria um exímio Químico, pois lida com inúmeras 

substâncias e alem disso com as proporções entre os ingre-

dientes de uma receita. Essas proporções também são en-

contradas na química e estão resumidas na Lei de Proust ou 

Lei das Proporções Definidas elaborada em 1797 por Jose-

ph Louis Proust. Ele verificou que as massas dos reagentes 

e as massas dos produtos que participam da reação obede-

cem sempre a uma proporção constante. Da mesma forma 

um Cozinheiro deve entender de proporções para aumentar 

ou diminuir a quantidade de uma receita.  

Maria decide fazer um bolo conforme a receita abaixo: 

 
Nota que na embalagem está descrito que esta receita rende 

dez pedaços de bolo. Ela convidou 20 pessoas para sua 

festa, e, tendo uma noção de que cada pessoa come mais 

ou menos três pedaços de bolo, em quantas vezes Maria 

deve aumentar a quantidade de ingredientes na receita para 

que atenda a todos os convidados? 

 

a) duas vezes 

b) dez vezes 

c) cinco vezes 

d) seis vezes 

e) oito vezes 
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CIÊNCIAS HUMANAS E  
SUAS TECNOLOGIAS 

 

QUESTÃO 31 
 

Que horas devem marcar os relógios em Nova York, que fica 

no quinto fuso a oeste de Greenwich, quando em São Paulo, 

que fica no terceiro fuso, também a oeste, são doze horas, 

no horário de verão? 

 

a) Duas horas 

b) Nove horas 

c) Treze horas 

d) Quinze horas 

e) Dezenove horas 

 

QUESTÃO 32 
 

(UFGO-2013) Leia o poema a seguir. 

  
 

No texto, o autor faz uma descrição poética de um processo 

natural, diretamente relacionado à alteração das rochas na 

superfície terrestre. Interpretando-se os versos em sua se-

quência, evidencia-se a referência  

a) à erosão de origem eólica; à erosão de origem pluvial; 

ao intemperismo físico; e ao intemperismo químico-

biológico. 

b) ao intemperismo químico de origem pluvial; ao intempe-

rismo físico; à erosão de origem eólica; e ao intemperis-

mo químico-biológico.  

c) ao intemperismo físico; ao intemperismo químico-

biológico; ao intemperismo físico; e à erosão de origem 

pluvial.  

d) ao intemperismo químico-biológico; à erosão de origem 

eólica; à erosão de origem pluvial; ao intemperismo físi-

co. 

e) à erosão de origem pluvial; ao intemperismo químicobio-

lógico; à erosão de origem eólica; e ao intemperismo físi-

co. 

 

 

QUESTÃO 33 
 

(UFGO) - Observe a figura a seguir que apresenta a distribu-

ição anual da temperatura e da precipitação de uma cidade 

brasileira. 

 
 Fonte: FERREIRA, Graça Maria Lemos. "Atlas geográfico: espaço mundial". São 

Paulo: Moderna, 1998. p. 11. [Adaptado]. 

 

A representação dos elementos da dinâmica atmosférica, no 

climograma, relaciona-se 

a) à baixa amplitude térmica anual, com médias pluviométri-

cas altas e estação seca curta. 

b) às médias térmicas e pluviométricas elevadas, com maio-

res índices chuvosos no outono e no inverno. 

c) ao baixo índice de pluviosidade no inverno e alto no ve-

rão, com a definição de duas estações do ano. 

d) às médias térmicas anuais elevadas e chuvas escassas e 

irregulares, concentradas num período curto. 

e) ao índice médio de pluviosidade e amplitude térmica anu-

al elevada, caracterizando verão quente e inverno frio. 

 

QUESTÃO 34 
 

(UFRN) Analise a figura abaixo e assinale a opção que cor-

responde, respectivamente, às coordenadas geográficas dos 

pontos X e Z. 
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QUESTÃO 35 
 

A figura e seus conhecimentos sobre o tema levam a refle-

xão de que: 

  
I - Em áreas de grande expansão urbana, os problemas ero-

sivos tornam-se uma ameaça à população que vive em 

habitações urbanas informais, ou seja, improvisadas e 

inacabadas. 

II - Em muitas cidades brasileiras sua expansão avança para 

terrenos topograficamente mais inclinados e 

geologicamente instáveis. É o caso de obras efetuadas nas 

vertentes dos morros, ou seja, em áreas extremamente 

suscetíveis à erosão pluvial. 

III - Na ocupação urbana nas áreas de risco, as consequên-

cias são desastrosas principalmente para a população de 

baixa renda. O material que escorrega com o deslize de 

terras provoca o assoreamento dos rios, córregos e buei-

ros, contribuindo para as enchentes urbanas, catástrofes 

irreparáveis presentes em muitas cidades brasileiras, 

como o caso de Angra dos Reis e recentemente nos es-

tados de Pernambuco e Alagoas. 

 

Está(ão) correta(s): 

a) Apenas a proposição I 

b) Apenas as proposições I e II 

c) Apenas as proposições II e III 

d) Apenas as proposições I e III 

e) Todas as proposições 

 

QUESTÃO 36 
 

(Enem) O que se entende por Corte do antigo regime é, em 

primeiro lugar, a casa de habitação dos reis de França, de 

suas famílias, de todas as pessoas que, de perto ou de lon-

ge, dela fazem parte. As despesas da Corte, da imensa casa 

dos reis, são consignadas no registro das despesas do reino 

da França sob a rubrica significativa de Casas Reais.  
ELIAS, N. A sociedade de corte. Lisboa: Estampa, 1987.  

 

Algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetivi-

dade política e terminaram por se transformar em patrimônio 

artístico e cultural, cujo exemplo é  

a) o palácio de Versalhes.  

b) o Museu Britânico.  

c) a catedral de Colônia. 

d) a Casa Branca.  

e) a pirâmide do faraó Quéops 

 

QUESTÃO 37 
 

(Fuvest) A palavra “feudalismo” carrega consigo vários sen-

tidos. Dentre eles, podem-se apontar aqueles ligados a 

  

a) sociedades marcadas por dependências mútuas e assi-

métricas entre senhores e vassalos.  

b) relações de parentesco determinadas pelo local de nas-

cimento, sobretudo quando urbano.  

c) regimes inteiramente dominados pela fé religiosa seja ela 

cristã ou muçulmana.  

d) altas concentrações fundiárias e capitalistas.  

e) formas de economias de subsistência pré-agrícolas. 

 

QUESTÃO 38 
 

(Fuvest)  As cidades [do Mediterrâneo antigo] se formaram, 

opondo-se ao internacionalismo praticado pelas antigas aris-

tocracias. Elas se fecharam e criaram uma identidade pró-

pria, que lhes dava força e significado. 
Norberto Luiz Guarinello, A cidade na Antiguidade Clássica. São Paulo: Atual, 

p.20, 2006. Adaptado.  

 

As cidades-estados gregas da Antiguidade Clássica podem 

ser caracterizadas pela 

  

a) autossuficiência econômica e igualdade de direitos políti-

cos entre seus habitantes.  

b) disciplina militar imposta a todas as crianças durante sua 

formação escolar.  

c) ocupação de territórios herdados de ancestrais e definição 

de leis e moeda próprias.  

d) concentração populacional em núcleos urbanos e isola-

mento em relação aos grupos que habitavam o meio rural.  

e) submissão da sociedade às decisões dos governantes e 

adoção de modelos democráticos de organização política. 

 

QUESTÃO 39 
 

(Fuvest)  “A instituição das corveias variava de acordo com 

os domínios senhoriais, e, no interior de cada um, de acordo 

com o estatuto jurídico dos camponeses, ou de seus mansos 

[parcelas de terra].”  
Marc Bloch. Os caracteres originais da França rural, 1952.  

 

Esta frase sobre o feudalismo trata  

a) da vassalagem.  

b) do colonato.  

c) do comitatus.  

d) da servidão.  

e) da guilda. 

 

QUESTÃO 40 
 

(MACKENZIE) O cristianismo contribuiu para a queda de 

Roma na medida em que: 

 

a) destruiu a moral política romana e representava a espe-

rança das massas oprimidas; 

b) valorizava o homem e aceitava a teocracia romana; 

c) era contra o pacifismo e incentivava os romanos a realizar 

guerras de conquista; 
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d) sobrepunha os bens materiais aos espirituais; 

e) foi responsável pela estagnação econômica do Império. 

 

QUESTÃO 41 
 

(UEL-2003) “Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mun-

do está ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns 

triunfaram. Tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi ex-

pulso, ou para a prisão do Tártaro ou para a Terra, entre os 

mortais. E os homens, o que acontece com eles? Quem são 

eles?”  
(VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. Trad. de Rosa Freire 

d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 56.) 

 

O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando 

que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a 

alternativa correta. 

a) A verdade do mito obedece a critérios empíricos e cien-

tíficos de comprovação. 

b) O mito busca explicações definitivas acerca do homem 

e do mundo, e sua verdade independe de provas. 

c) O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimen-

to lógico-analítico para estabelecer suas verdades. 

d) As explicações míticas constroem-se de maneira argu-

mentativa e autocrítica. 

e) A verdade do mito obedece a regras universais do pen-

samento racional, tais como a lei de não-contradição. 

 

QUESTÃO 42 
 

(UFU/2009) Leia o texto abaixo. 

“SÓCRATES: Portanto, como poderia ser alguma coisa o 

que nunca permanece da mesma maneira? Com efeito, se 

fica momentaneamente da mesma maneira, é evidente que, 

ao menos nesse tempo, não vai embora; e se permanece 

sempre da mesma maneira e é ‘em si mesma’, como poderia 

mudar e mover-se, não se afastando nunca da própria Ideia? 

CRÁTILO: Jamais poderia fazê-lo. SÓCRATES: Mas tam-

bém de outro modo não poderia ser conhecida por ninguém. 

De fato, no próprio momento em que quem quer conhecê-la 

chega perto dela, ela se torna outra e 

de outra espécie; e assim não se poderia mais conhecer que 

coisa seja ela nem como seja. E certamente nenhum conhe-

cimento conhece o objeto que conhece se este não perma-

nece de nenhum modo estável. 
CRÁTILO: Assim é como dizes.”(PLATÃO, Crátilo, 439e-440ª) 

 

Assinale a alternativa correta, de acordo com o pensamento 

de Platão. 

a) Para Platão, o que é “em si” e permanece sempre da 

mesma forma, propiciando o conhecimento, é a Ideia, o 

ser verdadeiro e inteligível. 

b) Platão afirma que o mundo das coisas sensíveis é o único 

que pode ser conhecido, na medida em que é o único ao 

qual o homem realmente tem acesso. 

c) As Ideias, diz Platão, estão submetidas a uma transfor-

mação contínua. Conhecê-las só é possível porque são 

representações mentais, sem existência objetiva. 

d) Platão sustenta que há uma realidade que sempre é da 

mesma maneira, que não nasce nem perece e que não 

pode ser captada pelos sentidos e que, por isso mesmo, 

cabe apenas aos deuses contemplá-la. 

e) Platão concorda com Parmênides em que não podemos 

ter um conhecimento verdadeiro sobre a realidade 

 

QUESTÃO 43 
 

(UEL-2004)“Uma vez que constituição significa o mesmo 

que governo, e o governo é o poder supremo em uma cida-

de, e o mando pode estar nas mãos de uma única pessoa, 

ou de poucas pessoas, ou da maioria, nos casos em que 

esta única pessoa, ou as poucas pessoas, ou a maioria, go-

vernam tendo em vista o bem comum, estas constituições 

devem ser forçosamente as corretas; ao contrário, constitu-

em desvios os casos em que o governo é exercido com vis-

tas ao próprio interesse da única pessoa, ou das poucas 

pessoas, ou da maioria, pois ou se deve dizer que os cida-

dãos não participam do governo da cidade, ou é necessário 

que eles realmente participem.” (ARISTÓTELES. Política. 

Trad. de Mário da Gama Kury. 3.ed. Brasília: Editora UNB, 

1997. p. 91.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre as formas de 

governo em Aristóteles, analise as afirmativas a seguir. 

I. A democracia é uma forma de governo reta, ou seja, um 

governo que prioriza o exercício do poder em benefício 

do interesse comum. 

II. A democracia faz parte das formas degeneradas de go-

verno, entre as quais destacam-se a tirania e a oligarqui-

a. 

III. A democracia é uma forma de governo que desconsidera 

o bem de todos; antes, porém, visa a favorecer indevi-

damente os interesses dos mais pobres, reduzindo-se, 

desse modo, a uma acepção demagógica. 

IV. A democracia é a forma de governo mais conveniente 

para as cidades gregas, justamente porque realiza o bem 

do Estado, que é o bem comum. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 

QUESTÃO 44 
 

Sobre a sociedade ateniense, na Grécia Antiga, é correto 

dizer que: 

a) O trabalho era organizado sobre a base da mão-de-obra 

escrava, desde aquele tempo, trazida da África, cujo trá-

fico era apoiado por um sentido de superioridade cultural 

que os gregos julgavam ter sobre os povos nativos da Á-

frica. 

b) As mulheres eram relegadas à administração dos assun-

tos pertinentes à vida doméstica, porém também possuí-

am direito à participação na Àgora, isto é, nas assem-

bleias que constituíam a democracia direta grega. 

c) Atenas era uma das unidades políticas independentes, 

isto é, cidade-estados que formavam a Grécia Antiga, ou 

seja, que compartilhavam a cultura helenística (grega). A 

relação entre estas cidades-estados era sempre pacífica. 
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d) A propriedade da terra era o fundamento do poder eco-

nômico e político na democracia ateniense: pois os pro-

prietários de terra organizavam a produção econômica a 

partir do trabalho escravo e eram os únicos considerados 

como “cidadãos”, ou seja, homens livres com direito à 

participação política. 

e) As influências históricas da Grécia Antiga sobre o mundo 

ocidental desdobram-se até os dias de hoje não somente 

na condição de iniciadores do pensamento filosófico e da 

razão científica, mas também por terem concebido o 

conceito de ampliação da cidadania a todos habitantes 

de uma unidade política. 

 

QUESTÃO 45 
 

A partir do texto abaixo, assinale a alternativa incorreta. 

Segundo Durkheim, existem duas consciências distintas em 

cada indivíduo: uma é aquela que se confunde com o todo 

da sociedade e ajuda a formá-la, a outra é a que cada pes-

soa tem de particular e que a faz um indivíduo diferente dos 

demais, apesar de fazer parte do todo. Nessa concepção, 

fica claro que em uma sociedade o todo não é apenas o re-

sultado da soma de cada uma de suas partes, mas algo dis-

tinto delas. 

       Para Durkheim, a consciência coletiva é o conjunto de 

crenças e de sentimentos comuns à média da população de 

uma determinada sociedade, formando um sistema com vida 

própria, que exerce uma força coercitiva sobre seus mem-

bros, como o devoto que, ao nascer, já encontra as crenças 

e práticas religiosas estruturadas e em plena atividade. Se 

estas práticas já existem, é porque estão fora dele, mas 

mesmo assim, exercem influência sobre seu comportamento 

e crenças. É um sistema que existe fora do indivíduo, mas 

que o controla pela pressão moral e psicológica, ditando as 

maneiras como a sociedade espera que se comporte. 
http://www.infoescola.com/sociologia/consciencia-coletiva/ 

a) A consciência coletiva desaparece, por completo, durante 

a modernidade: é por esta razão que as individualidades 

podem se desenvolver, representadas pelo fortalecimen-

to das “consciências individuais”. 

b) A socialização é o processo segundo o qual a consciência 

coletiva influencia a formação do indivíduo a partir da 

pressão social. 

c) Nas sociedades tradicionais, quase não há espaço para a 

formação de consciências individuais: a consciência cole-

tiva é responsável pela formação de indivíduos pouco di-

ferenciados entre si. 

d) Nossos modos de agir, pensar e sentir são fortemente 

influenciados pela consciência coletiva. 

e) n.d.a. 

 

MATEMÁTICA E SUAS  
TECNOLOGIAS 

 

QUESTÃO 46 
 

Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu, devi-

do à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islân-

dia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 

Cinco dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo 

europeu acima de 6000 metros estava liberado, com exce-

ção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos interna-

cionais acima de 31 mil pés estavam liberados. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 21 abr. 2010 (adaptado). 

 

Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 

pés.Qual a diferença, em pés, entre as altitudes liberadas na 

Finlândia e no restante do continente europeu cinco dias 

após o início do caos? 

 

A) 3 390 pés. 

B) 9 390 pés. 

C) 11 200 pés. 

D) 19 800 pés. 

E) 50 800 pés 

 

QUESTÃO 47 
 

Para o cálculo da inflação, utiliza-se, entre outros, o índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que toma 

como base os gastos das famílias residentes nas áreas ur-

banas, com rendimentos mensais compreendidos entre um e 

quarenta salários mínimos. O gráfico a seguir mostra as va-

riações do IPCA de quatro capitais brasileiras no mês de 

maio de 2008. Com base no gráfico, qual item foi determi-

nante para a inflação de maio de 2008? 

 

 
 

a) Alimentação e bebidas. 

b) Artigos de residência. 

c) Habitação. 

d) Vestuário. 

e) Transportes. 

http://www.infoescola.com/sociologia/consciencia-coletiva/
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QUESTÃO 48 
 

Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios. 

 
Supondo-se que, no Sudeste, 14900 estudantes foram en-

trevistados nessa pesquisa, quantos deles possuíam telefo-

ne  móvel celular? 

 

a) 5513          

b) 6556           

c) 7450        

d) 8344          

e) 9536 

 

QUESTÃO 49 
 

Na cidade de João e Maria, haverá shows em uma boate. 

Pensando em todos, a boate propôs pacotes para que os 

fregueses escolhessem o que é melhor para si. 

Pacote 1: taxa de 40 reais por show. 

Pacote 2: taxa de 80 reais mais 10 reais por show. 

Pacote 3: taxa de 60 reais para 4 shows, e 15 reais por cada 

show a mais. 

 

João assistirá a 7 shows e Maria, a 4. As melhores opções 

para João e Maria são, respectivamente, os pacotes: 

A)   1 e 2. 

B)   2 e 2. 

C)   3 e 1. 

D)   2 e 1. 

E)   3 e 3. 

 

QUESTÃO 50 
Os calendários usados pelos diferentes povos da Terra são 

muito variados. O Calendário Islâmico, por exemplo, é lunar, 

e nele cada mês tem sincronia com a fase da lua. O Calen-

dário maia segue o ciclo de Vênus, com cerca de 584 dias, e 

cada 5 ciclos de Vênus corresponde a 8 anos de 365 dias da 

terra. 
MATSUURA, Oscar. Calendário e o fluxo do tempo. Scientific American Brasil.  

 

Quantos ciclos teria, em Vênus, um período terrestre de 48 

anos? 

a) 384 ciclos  

b) 73 ciclos  

c) 240 ciclos  

d) 40 ciclos  

e) 30 ciclos 

 

QUESTÃO 51 
Três empresas de táxi, W, K e L estão fazendo promoções: 

a empresa W cobra R$ 2,40 a cada quilômetro rodado e com 

um custo inicial de R$ 3,00; a empresa K cobra R$ 2,25 a 

cada quilômetro rodado e uma taxa inicial de R$ 3,80 e, por 

fim, a empresa L, que cobra R$ 2,50 a cada quilômetro ro-

dado e com taxa inicial de R$ 2,80. Um executivo está sain-

do de casa e vai de táxi para uma reunião que é a 5 km do 

ponto de táxi, e sua esposa sairá do hotel e irá para o aero-

porto, que fica a 15 km do ponto de táxi. 

Assim, os táxis que o executivo e sua esposa deverão pe-

gar, respectivamente, para terem a maior economia são das 

empresas 

 

A) W e L. 

B) W e K. 

C) K e L. 

D) K e W. 

E) K e K. 

 

QUESTÃO 52 
 

A empresa WQTU Cosmético vende x quantidades de um 

determinado produto, cujo custo de fabricação de cada uni-

dade é dado por 3x² + 232, e o seu valor de venda (receita) 

é expresso pela função 180x – 116. Sabendo que a empresa 

vendeu 10 unidades do produto, qual é o lucro obtido por 

ela?   

 

a) 7733  

b) 2050  

c) 6444 

d) 1152 

e) 879 

 

QUESTÃO 53 
 

Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é 

necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas 

temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação 

dessa temperatura deve ser controlado, para garantir a qua-

lidade do produto final e a economia no processo. 

Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para 

elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a 

função 

 
em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno, em 

graus Celsius, e t é o tempo, em minutos, decorrido desde o 

instante em que o forno é ligado. 

Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a tempe-

ratura for 48 °C e retirada quando a temperatura for 200 °C. 

O tempo de permanência dessa peça no forno é, em minu-

tos, igual a: 

 

a) 100 
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b) 108 

c) 128  

d) 130 

e) 150 

 

QUESTÃO 54 
 

Para determinar a distância de um barco até a praia, um 

navegante utilizou o seguinte procedimento: a partir de um 

ponto A, mediu o ângulo visual α fazendo mira em um ponto 

fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele 

seguiu até um ponto B de modo que fosse possível ver o 

mesmo ponto P da praia, no entanto sob um ângulo visual 

2α. A figura ilustra essa situação: 

 
Trajetoria do barco 

 

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo α=30º e, 

ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido 

a distância AB=2000 m. Com base nesses dados e manten-

do a mesma trajetória, a menor distância do barco até o pon-

to fixo P será: 

 

A) 1000 m. 

B) 1000.  m. 

C) 2000.  m. 

D) 2000 m. 

E) 2000 .  m. 

 

QUESTÃO 55 
 

Calcule o perímetro do triângulo retângulo ABC, mostrado na 

figura abaixo, sabendo-se que o segmento BC mede 10m e 

cos α = 3/5. 

 
A) 24m 

B) 26m 

C) 28m 

D) 32m 

E) 36m 

 

 

 

QUESTÃO 56 
 

Uma rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada 

uma altura de 2,2 metros. Um paciente ao caminhar sobre a 

rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma 

altura de 0,8 metro. 

A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar 

para atingir o ponto mais alto da rampa é: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

a) 1,16 metro. 

b) 3,0 metros. 

c) 5,4 metros. 

d) 5,6 metros. 

e) 7,04 metros. 

 

QUESTÃO 57 
 

Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber 

trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ân-

gulos e fazendo demarcações por onde a obra deve come-

çar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas al-

gumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, 

das seis estacas colocadas, três eram os pontos médios dos 

lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em 

que as estacas foram indicadas por letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser 

calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser cal-

çada corresponde: 

 

A) À mesma área do triângulo AMC. 

B) À mesma área do triângulo BNC. 

C) À metade da área formada pelo triângulo ABC. 

D) Ao dobro da área do triângulo MNC. 

E) Ao triplo da área do triângulo MNC. 
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QUESTÃO 58 
 

Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a 

Noroeste de São Paulo), na noite do último domingo, caiu 

nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presi-

dente Prudente, assustando agricultores da região. O artefa-

to faz parte do Programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por 

Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a mediação 

do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se 

deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. 
Disponível em: http://www.correiodobrasil.com.br 

Acesso em: 02 de maio de 2010 

 
Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. 

Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avis-

tou sob um ângulo de 60º; a outra estava a 5,5 km da posi-

ção vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo 

sentido, conforme se vê na figura acima, e o avistou sob um 

ângulo de 30º. 

Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? 

 

A) 1,8 km 

B) 1,9 km 

C) 3,1 km 

D) 3,7 km 

E) 5,5 km 

 

QUESTÃO 59 
 

Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada 

com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do 

corrimão é igual a: 

 

 

 

 

 
A) 1,8 m. 

B) 1,9 m. 

C) 2,0 m. 

D) 2,1 m. 

E) 2,2 m. 

 

 

QUESTÃO 60 
 

Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como heran-

ça um terreno retangular de 3 km x 2 km que contém uma 

área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo 

de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da proprie-

dade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os 

irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que 

cada um ficasse com a terça parte da área de extração, con-

forme mostra a figura. 

 

 
Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcenta-

gem da área do terreno que coube a João corresponde, a-

proximadamente, a (considere  = 0,58): 

 

 

A) 50%. 

B) 43%. 

C) 37%. 

D) 33%. 

E) 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


