
 

SIMULADO 2014 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

NOME: Turma: 

 
Prezado(a): 

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

1. Este caderno contém 83 questões (71 testes e 12 dissertativas) e uma proposta de redação. 

2. A prova terá duração de 5h. 

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 impressos 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 4 (quatro) ou 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma atende às condições do 

enunciado. 

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 Folha 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 preencher 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 Respostas, 

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 QUAL 
SERÁ O GRANDE LEGADO DA COPA DO MUNDO NO BRASIL. Organize seus argumentos de forma coerente e coesa e defenda 
seu ponto de vista de forma clara e objetiva. 
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. 
 
 
Prezados amigos do futebol, 
Acabo de pousar em Zurique vindo de um seminário na África do Sul, onde tive o prazer de testemunhar mais legados positivos 
deixados pela Copa do Mundo da FIFA 2010. Recordo-me bem de todas as dúvidas e críticas que acompanharam os meses finais 
de preparação na África do Sul e como a realização do evento era constantemente questionada pela mídia. Quase quatro anos 
depois, a percepção comum é a de que aquela foi uma Copa do Mundo brilhante que alimentou a confiança de toda uma nação 
e alavancou a confiança para os negócios internacionais. Além disso, o país também ficou fortalecido pelas melhorias em TI e 
infraestrutura de um modo geral, ao mesmo tempo em que observou um avanço no turismo. Infelizmente, o pessimismo é uma 
tendência comum quando se trata da realização de eventos de grande porte. Mas, no final das contas, as coisas sempre 
funcionam.   

Jérôme Valcke, Secretário Geral da FIFA 
 
Excertos do texto A Copa já era! de Jorge Luís Souto Maior 
 
A perda do sentido humano 
O debate entre os que defendem a causa “não vai ter copa” e os que afirmam “vai ter copa” está superado. Afinal, haja o que 
houver, o evento não vai acontecer, ao menos no sentido originariamente imaginado, como instrumento apto a gerar lucros e 
dividendos políticos “limpinhos”, como se costuma dizer, pois não é mais possível apagar os efeitos deletérios que a Copa já 
produziu para a classe trabalhadora brasileira. É certo, por exemplo, que para José Afonso de Oliveira Rodrigues, Raimundo 
Nonato Lima Costa, Fábio Luiz Pereira, Ronaldo Oliveira dos Santos, Marcleudo de Melo Ferreira, José Antônio do Nascimento, 
Antônio José Pitta Martins e Fabio Hamilton da Cruz, mortos nas obras dos estádios, já não vai ter Copa! 
[...] 
Aliás, a Copa já não tem o menor valor para mais de 8.350 famílias que foram removidas de suas casas no Rio de Janeiro, em 
procedimento que, como adverte o jornalista Juca Kfouri, no documentário, A Caminho da Copa, de Carolina Caffé e Florence 
Rodrigues, “lembram práticas nazistas de casas que são marcadas num dia para serem demolidas no dia seguinte, gente 
passando com tratores por cima das casas”.  
[...] 
As imagens do documentário mencionado são de fazer chorar e de causar indignação, revolta e repúdio, como o são também as 
imagens da violência utilizada para a desocupação de imóvel da VIVO na zona norte do Rio de Janeiro, ocorrida no dia 11 de abril 
de 2014, onde se encontravam 5.000 pessoas. Lembre-se que as remoções para a Copa ocorreram também em Cuiabá, Curitiba, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Manaus, São Paulo e Fortaleza, atingindo, segundo os Comitês Populares da Copa, cerca de 
170 mil famílias em todo o Brasil. 
[...] 
Ausência de beneficio econômico 
Mesmo que entre perdas e ganhos o saldo econômico seja positivo, há de se indagar qual o preço pago pela população 
brasileira, vez que restará a esta conviver por muitos anos com o verdadeiro legado da Copa: alguns estádios fantasmas e obras 
inacabadas, nos próprios estádios e em aeroportos e avenidas, além da indignação de saber que os grandes estádios e as obras 
em aeroportos custaram milhões aos cofres públicos, mas que, de fato, pouca serventia terão para a maior parte da classe 
operária, que raramente viaja de avião e que tem sido afastada das partidas de futebol, em razão do processo notório de 
elitização incrementado neste esporte. 
[...] 
No caso do estádio Mané Garrincha, em Brasília, por exemplo, com custo final estimado em R$1,9 bilhões, levando-se em 
consideração o resultado operacional com jogos e eventos obtidos em um ano após a conclusão da obra, qual seja, R$1.137 
milhões, serão precisos 1.167 anos para recuperar o que se gastou, o que é um absurdo do tamanho do estádio, ainda que o 
Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o secretário executivo da pasta, Luis Fernandes, tenham considerado o resultado, 
respectivamente, “um êxito” e “um exemplo contra o derrotismo”. 
O problema aumenta, gerando indignação, quando se lembra que não se tem visto historicamente no Brasil – desde sempre – a 
mesma disposição de investir dinheiro público em valores ligados aos direitos sociais, tais como educação pública, saúde pública, 
moradias, creches e transporte. 
O que se sabe com certeza é que a FIFA, que não precisa se preocupar com nenhum efeito social e econômico correlato da Copa, 
obterá um enorme lucro com o evento. “Uma projeção feita pela BDO, empresa de auditoria e consultoria especializada em 
análises econômicas, financeiras e mercadológicas, aponta que a Copa do Mundo de 2014 no Brasil vai render para a Fifa a maior 
arrecadação de sua história: nada menos do que US$ 5 bilhões entrarão nos cofres da entidade (cerca de R$ 10 bilhões).” 
[...] 
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De novo o dinheiro 
Há de se considerar que todos esses efeitos já foram produzidos e continuarão repercutindo na vida real para além da Copa, 
ainda que o saldo econômico desta venha a ser positivo. 
E se o tema é dinheiro, há de se indagar: dinheiro para quem, cara pálida? É evidente que o benefício econômico não ficará para 
a classe trabalhadora e sim para quem explora o trabalho ou se vale da lógica de reprodução do capital. Para o trabalhador, o 
dinheiro que se direciona é o fruto do trabalho realizado, que, de fato, na lógica do modelo de sociedade capitalista, não 
representa, jamais, o equivalente necessário para restituir à classe trabalhadora como um todo o valor do trabalho empregado 
no serviço ou na obra. A lógica econômica da Copa não é outra coisa senão a intensificação do processo de acumulação de 
riqueza por meio da exploração do trabalho alheio, sendo que se considerarmos a utilização do denominado “trabalho 
voluntário”, que se realizará sem qualquer custo remuneratório, a acumulação que se autoriza é ainda maior. 

Disponível em: texto completo: http://blogdojuca.uol.com.br/2014/04/a-copa-ja-era/ 
 

 
INSTRUÇÕES: 
- Seu texto tem que ser escrito à caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 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. 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
QUESTÃO 1 
 
RECEITA DE MULHER 
 
As muito feias que me perdoem 
Mas beleza é fundamental. É preciso 
Que haja qualquer coisa de flor em tudo isso 
Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de 
[haute couture* 
Em tudo isso (ou então 
Que a mulher se socialize elegantemente em azul, 
[como na República Popular Chinesa). 
Não há meio-termo possível. É preciso 
Que tudo isso seja belo. É preciso que súbito 
Tenha-se a impressão de ver uma garça apenas 
[pousada e que um rosto 
Adquira de vez em quando essa cor só encontrável no 
[terceiro minuto da aurora. 
Vinicius de Moraes.  
* “haute couture”: alta costura. 
 
No conhecido poema “Receita de mulher”, de que se 
reproduziu aqui um excerto, o  tratamento dado ao tema da 
beleza feminina manifesta a 
 
a) oscilação do poeta entre a angústia do pecador (tendo 

em vista sua educação jesuítica) e o impudor do 
libertino. 

b) conjugação, na sensibilidade do poeta, de interesse 
sexual e encantamento estético, expresso de modo 
provocador e bem-humorado. 

c) idealização da mulher a que chega o poeta quando, na 
velhice, arrefeceu-lhe o desejo sexual. 

d) crítica ao caráter frívolo que, por associar-se ao 
consumo, o amor assume na contemporaneidade. 

e) síntese, pela via do erotismo, das tendências 
europeizantes e nacionalistas do autor. 

 
QUESTÃO 2 
 
Tendo em vista o contexto, o modo verbal predominante no 
excerto e a razão desse uso são: 
 
a) indicativo; expressar verdades universais. 
b) imperativo; traduzir ordens ou exortações. 
c) subjuntivo; indicar vontade ou desejo. 
d) indicativo; relacionar ações habituais. 
e) subjuntivo; sugerir condições hipotéticas. 

 
QUESTÃO 3 
 
Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma 
potência colonizadora à feição da antiga Grécia. O surto 
marítimo que enche sua história do século XV não 
resultara do extravasamento de nenhum excesso de 
população, mas fora apenas provocado por uma burguesia 
comercial sedenta de lucros, e que não encontrava no 
reduzido território pátrio satisfação à sua desmedida 
ambição. A ascensão do fundador da Casa de Avis ao trono 
português trouxe esta burguesia para um primeiro plano. 

Fora ela quem, para se livrar da ameaça castelhana e do 
poder da nobreza, representado pela Rainha Leonor Teles, 
cingira o Mestre de Avis com a coroa lusitana. Era ela, 
portanto, quem devia merecer do novo rei o melhor das 
suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as 
pródigas dádivas reais, restou apenas o recurso da expansão 
externa para contentar os insaciáveis companheiros de D. 
João I. 
Caio Prado Júnior, Evolução política do Brasil. Adaptado. 
 
Infere-se da leitura desse texto que Portugal não foi uma 
potência colonizadora como a antiga Grécia, porque seu 
a) peso político-econômico, apesar de grande para o século, 

não era comparável ao dela. 
b) interesse, diferentemente do dela, não era conquistar o 

mundo. 
c) aparato bélico, embora considerável para a época, não 

era comparável ao dos gregos. 
d) objetivo não era povoar novas terras, mas comercializar 

produtos nelas obtidos. 
e) projeto principal era consolidar o próprio reino, 

libertando-se do domínio espanhol.e) partícula 
apassivadora. 

 
QUESTÃO 4 
 
O pronome "ela" da frase "Era ela, portanto, quem devia 
merecer do novo rei o melhor das suas atenções", refere-se 
a: 
 
a) “desmedida ambição”. 
b) “Casa de Avis”. 
c) “esta burguesia”. 
d) “ameaça castelhana”. 
e) “Rainha Leonor Teles”. 

 
QUESTÃO 5 
 
“O senhor acredita, então”, insistiu o inquisidor, “que não se 
saiba qual a melhor lei?” Menocchio respondeu: “Senhor, eu 
penso que cada um acha que sua fé seja a melhor, mas não 
se sabe qual é a melhor; mas, porque meu avô, meu pai e os 
meus são cristãos, eu quero continuar cristão e acreditar 
que essa seja a 
melhor fé”.  
Carlo Ginzburg. O queijo e os vermes. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987, p. 113. 
 
O texto apresenta o diálogo de um inquisidor com um 
homem (Menocchio) processado, em 1599, pelo Santo 
Ofício. A posição de Menocchio indica  
 
a) uma percepção da variedade de crenças, passíveis de 

serem consideradas, pela Igreja Católica, como heréticas. 
b) uma crítica à incapacidade da Igreja Católica de 

combater e eliminar suas dissidências internas. 
c) um interesse de conhecer outras religiões e formas de 

culto, atitude estimulada, à época, pela Igreja Católica. 
d) um apoio às iniciativas reformistas dos protestantes, que 

defendiam a completa liberdade de opção religiosa. 
e) uma perspectiva ateísta, baseada na sua experiência 

familiar. 
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QUESTÃO 6 
 
Maldito, maldito criador! Por que eu vivo? Por que não 
extingui, naquele instante, a centelha de vida que você tão 
desumanamente me concedeu? Não sei! O desespero ainda 
não se apoderara de mim. Meus sentimentos eram de raiva 
e vingança. Quando a noite caiu, deixei meu abrigo e 
vagueei pelos bosques. (...) Oh! Que noite miserável passei 
eu! Sentia um inferno devorar-me, e desejava despedaçar as 
árvores, 
devastar e assolar tudo o que me cercava, para depois  
sentar-me e contemplar satisfeito a destruição. Declarei 
uma guerra sem quartel à espécie humana e, acima de 
tudo, contra aquele que me havia criado e me lançara a esta 
insuportável desgraça! 
Mary Shelley. Frankenstein. 2ª ed. Porto Alegre: LPM, 1985.I. 
 
O trecho acima, extraído de uma obra literária publicada 
pela primeira vez em 1818, pode ser lido corretamente 
como uma 
a) apologia à guerra imperialista, incorporando o 

desenvolvimento tecnológico do período. 
b) crítica à condição humana em uma sociedade 

industrializada e de grandes avanços científicos. 
c) defesa do clericalismo em meio à crescente laicização do 

mundo ocidental. 
d) recusa do evolucionismo, bastante em voga no período. 
e) adesão a ideias e formulações humanistas de igualdade 

social 
 
Leia os textos abaixo para responder as questões 7 a 9: 
 
Garota de Ipanema (Vinícius de Morais e Tom Jobim) 
 
Olha que coisa mais linda 
Mais cheia de graça 
É ela menina 
Que vem e que passa 
Num doce balanço 
A caminho do mar 
Moça do corpo dourado 
Do sol de Ipanema 
O seu balançado é mais que um poema 
É a coisa mais linda que eu já vi passar 
Ah, por que estou tão sozinho? 
Ah, por que tudo é tão triste? 
Ah, a beleza que existe 
A beleza que não é só minha 
Que também passa sozinha 
Ah, se ela soubesse 
Que quando ela passa 
O mundo inteirinho se enche de graça 
E fica mais lindo 
Por causa do amor 
  
Ela é top (Mc Bola) 
  
Ela não anda, ela desfila 
Ela é top, capa de revista 
É a mais mais, ela arrasa no look 
Tira foto no espelho pra postar no facebook. 
Onde ela chega rouba a cena deixa os moleques babando 

Na porta do pico arruma buchicho e as invejosas xingando 
Baladeira de oficio não gosta de compromisso 
Encanta com seu jeitinho ela não é de ninguém 
Mas é chegada num lancinho 
Quando chega no baile ela é atração 
Fica descontrolada ao som do tamborzão 
De vestido coladinho ela desce até o chão 
 
Rá ela é terrível ! 
 
QUESTÃO 7 (DISSERTATIVA) 
 
A. Garota de Ipanema foi composta em 1962 e se tornou 

uma das mais conhecidas músicas da Bossa Nova no 
Brasil e no mundo. Já Ela é top de MC Bola entrou para a 
lista das mais ouvidas de 2013. Estas músicas, embora 
tenham públicos muito distintos, tratam de uma situação 
em comum. Qual é? 

 
B. Após ler atentamente os textos, qual é a imagem da 

mulher que temos em cada uma das músicas? 
 

C. Quanto à linguagem, a quais registros linguísticos cada 
letra se reporta? Que tipo de variações linguísticas estão 
presentes em cada uma das músicas? Utilize exemplos 
dos textos para desenvolver a sua resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 8 
 
(Fuvest-2003) Os leitores estarão lembrados do que o 

compadre dissera quando estava a fazer castelos no ar a 

respeito do afilhado, e pensando em dar-lhe o mesmo 

ofício que exercia, isto é, daquele arranjei-me, cuja 

explicação prometemos dar. Vamos agora cumprir a 

promessa. Se alguém perguntasse ao compadre por seus 

pais, por seus parentes, por seu nascimento, nada saberia 

responder, porque nada sabia a respeito. Tudo de que se 

recordava de sua história reduzia-se a bem pouco. Quando 

chegara à idade de dar acordo da vida achou-se em casa de 

um  barbeiro que dele cuidava, porém que nunca lhe disse 

se era ou não seu pai ou seu parente, nem tampouco o 
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motivo por que tratava da sua pessoa. Também nunca isso 

lhe dera cuidado, nem lhe veio a curiosidade de indagá-lo. 

Esse homem ensinara-lhe o ofício, e por inaudito milagre 

também a ler e a escrever. Enquanto foi aprendiz passou em 

casa do seu... mestre, em falta de outro nome, uma vida que 

por um lado se parecia com a do fâmulo*, por  outro com a 

do filho, por outro com a do agregado, e que afinal não era 

senão vida de enjeitado, que o leitor sem dúvida já 

adivinhou que ele o era. A troco disso dava-lhe o 

mestre sustento e morada, e pagava-se do que por ele tinha 

já feito. 

(*) fâmulo: empregado, criado 

(Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento 

de milícias) 

 

Um traço de estilo, presente no excerto, também se 

encontrará nas Memórias póstumas de Brás Cubas, onde 

assumirá aspectos de provocação e acinte. Trata-se: 

 

a) Das referências diretas ao leitor e ao andamento da 
própria narração. 

b) Do uso predominante da descrição, que confere maior 
realismo ao relato. 

c) Do emprego de adjetivação abundante e variada, que dá 
feição opinativa à narração. 

d) Da paródia dos clichês românticos anteriormente 
utilizados por José de Alencar e Álvares de Azevedo. 

e) Da narração em primeira pessoa, realizada por um 
narrador-personagem, que participa dos eventos 
narrados. 

 
QUESTÃO 9 
 
(Fuvest-2005) “Assim, pois, o sacristão da Sé, um dia, 
ajudando à missa, viu entrar a dama, que devia ser sua 
colaboradora na vida de Dona Plácida. Viu-a outros dias, 
durante semanas inteiras, gostou, disse-lhe alguma graça, 
pisou--lhe o pé, ao acender os altares, nos dias de festa. Ela 
gostou dele, acercaram-se, amaram-se. Dessa conjunção de 
luxúrias vadias brotou Dona Plácida. É de crer que Dona 
Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse 
podia dizer aos autores de seus dias: - Aqui estou. Para que 
me chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe 
responderiam: - Chamamos-te para queimar os dedos nos 
tachos, os olhos na costura, comer mal, ou não comer, andar 
de um lado para outro, na faina, adoecendo e sarando, com 
o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, triste agora, logo 
desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos 
no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama 
ou no hospital; foi para isso que te chamamos, num 
momento de simpatia”.  

(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas)  
 
No trecho acima, Brás Cubas reflete sobre a história de Dona 
Plácida, reconhecendo a extrema dureza de sua vida. No 
contexto do livro, esse reconhecimento revela que Brás 
Cubas, embora perceba com precisão o desamparo dos 
pobres, não faz mais que  

a) Procurar remediá-lo com soluções fantasiosas, como a 
invenção do emplasto, cuja finalidade era a de eliminar 
as desigualdades sociais.  

b) Declarar sua impotência para saná-lo, tendo em vista a 
extensão desse problema na sociedade brasileira do 
Segundo Reinado.  

c) Considerá-lo do ponto de vista de seus próprios 
interesses, interpretando-o conforme lhe é mais 
conveniente.  

d) Transformá-lo em recurso retórico, utilizado por ele nos 
discursos demagógicos que proferia na Câmara dos 
Deputados.  

e) Interpretá-lo conforme a doutrina do Humanitismo, 
segundo a qual os sofrimentos dos indivíduos servem 
para purgar os pecados cometidos em vidas passadas. 

 
QUESTÃO 10 

 

Nos romances Senhora e Lucíola, José de Alencar dá um 

passo em relação à crítica dos valores da sociedade 

burguesa, na medida em que coloca como protagonistas 

personagens que se deixam corromper por dinheiro. 

Entretanto, essa crítica se dilui e ele se reafirma como 

escritor romântico, nessas obras, por que:  
 
a) Pune os protagonistas no final, levando-os a um 

casamento infeliz; 
b) Justifica o conflito dos protagonistas com a sociedade 

pela diferença de raça: uns, índios idealizados; outros, 
brasileiros com maneiras européias; 

c) Confirma os valores burgueses, condenando os 
protagonistas à morte; 

d) Resolve a contradição entre o dinheiro e valores morais 
tornando os protagonistas ricos e poderosos; 

e) Permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade 
pela força do amor. 

 
QUESTÃO 11 
 
(FUVEST) Leia o fragmento da obra O Guarani, de José de 
Alencar para responder ao teste 
"De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de 
água que se dirige para o norte, e engrossado com os 
mananciais que recebe no seu curso de dez léguas, torna-se 
rio caudal. 
É o Paquequer: saltando de cascata em cascata, enroscando-
se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea e 
embeber no Paraíba, que rola majestosamente em vasto 
leito.Dir-se-ia que vassalo e tributário desse rei das águas, o 
pequeno rio, altivo e sobranceiro contra os rochedos, curva-
se humildemente aos pés do suserano. Perde, então, a 
beleza selvática; suas ondas resvalam sobre elas: escravo 
submisso, sofre o látego do senhor." 
 
Considere as afirmações abaixo e assinale alternativa 
correta: 

I. O texto é predominantemente descritivo e carregado de 
recursos de linguagem poética. Um exemplo é a 
prosopopéia "curva-se humildemente aos pés do 
suserano". 
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II. O narrador mostra a relação entre os rios Paraíba e 
Paquequer a partir de uma analogia com o mundo 
feudal, na qual o primeiro surge como "rei das águas" e o 
segundo, como "vassalo". 

III. No modo de qualificar a paisagem, há uma forte 
conotação de hierarquia. 

 
a) Estão corretas todas as afirmações. 
b) Estão corretas as afirmações I e II. 
c) Estão corretas somente as afirmações I e III. 

d) Estão corretas somente as afirmações I, II e III. 
e) Está correta somente a afirmação III. 

 
QUESTÃO 12 
 
(FEI-SP) Em O Guarani, o autor procura valorizar as origens 
do povo brasileiro e transformar certos personagens em 
heróis, com traços do caráter do “bom selvagem”: pureza, 
valentia e brio. Essa tendência é típica do: 
a) romance urbano  
b) romance regionalista  
c) romance indianista 

d) poemas épicos  
e) poemas históricos 

 
QUESTÃO 13 
 
(FUVEST-SP) Na Lírica de Camões: 
a) O verso usado para a composição dos sonetos é o 

redondilho maior; 
b) Encontram-se sonetos, odes, sátiras e autos; 
c) Cantar a pátria é o centro das preocupações; 
d) Encontra-se uma fonte de inspiração de muitos poetas 

brasileiros do século XX; 
e) A mulher é vista em seus aspectos físicos, despojada de 

espiritualidade. 
 
QUESTÃO 14 (DISSERTATIVA) 
 

Canção do exílio 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores.  

Em cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar –sozinho, à noite– 

Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que disfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

                         Gonçalves Dias 

 

Gonçalves Dias foi um poeta da primeira geração do 

Romantismo brasileiro, geração na qual a literatura em geral 

foi marcada por um forte nacionalismo que visava a 

construção de uma identidade nacional, devido a recém 

independência do país em 1822. 

 

 
Legenda para a foto: ao dar um golpe de estado e decretar o 

Estado Novo em 1937, Getúlio Vargas fez uma comemoração onde 

as bandeiras de cada estado brasileiro foram queimadas, para 

simbolicamente marcar uma pátria mais unida e forte, cuja única 

bandeira que a representaria seria a própria bandeira do Brasil. O 

Estado Novo foi um regime ditatorial marcado pelo nacionalismo, 

autoritarismo e anticomunismo 

 

Levando em conta os dois períodos da história do Brasil e 

como o sentimento de nacionalismo foi utilizado em cada 

um deles, relacione este tema com os levantes de junho em 

2013 e a copa do mundo que ocorrerá no Brasil em 2014. 
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ESCOLHA UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA, INGLÊS OU ESPANHOL. 
 

ESPANHOL 
 
QUESTÃO 15 
 
Cabra sola 
Hay quien dice que soy como la cabra; 
Lo dicen lo repiten, ya lo creo; 
Pero soy una cabra muy extraña 
Que lleva una medalla y siete cuernos. 
¡Cabra! Em vez de mala leche yo doy llanto. 
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo. 
¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas, 
¡Cabra! Y escribo en los tebeos. 
Vivo sola, cabra sola, 
— que no quise cabrito en compañía — 
cuando subo a lo alto de este valle 
siempre encuentro un lirio de alegría. 
Y vivo por mi cuenta, cabra sola; 
Que yo a ningún rebaño pertenezco. 
Si sufrir es estar como una cabra, 
Entonces sí lo estoy, no dudar de ello. 
FUERTES, G. Poeta de guardia. Barcelona; Lumen, 1990. 
 
No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso 
utiliza a expressão “mala leche” para se autorrepresentar 
como uma pessoa 
a) influenciável pela opinião das demais. 
b) consciente de sua diferença perante as outras. 
c) conformada por não pertencer a nenhum grupo. 
d) corajosa diante de situações arriscadas. 
e) capaz de transformar mau humor em prato. 

 
QUESTÃO 16 
 

 
TUTE. Tutelandia. Disponível em: www.gocomics.com. 
Acesso em: 20 fev. 2012. (Foto: Reprodução) 
 
A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito 
humorístico reside no(a): 
a) aceitação imediata da provocação. 
b) descaracterização do convite a um desafio. 
c) sugestão de armas não convencionais para um duelo. 
d) deslocamento temporal do comentário lateral. 
e) posicionamento relaxado dos personagens. 

 
 

QUESTÃO 17 
 
Duerme negrito 
Duerme, duerme, negrito, 
que tu mamá está en el campo, negrito... 
Te va a traer 
codornices para ti. 
Te va a traer 
carne de cerdo para ti. 
Te va a traer 
muchas cosas para ti [...] 
Duerme, duerme, negrito, 
que tu mamá está en el campo, negrito... 
Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí. 
Trabajando y no le pagan, trabajando sí. 
 Disponível em: http://letras.mus.br. Acesso em: 26 jun. 
2012. (fragmento 
 
Duerme negrito é uma cantiga de ninar da cultura popula 
hispânica, cuja letra problematiza uma questão social, ao 
a) destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. 
b) evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. 
c) retratar a precariedade das relações do trabalho no 

campo. 
d) ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho 

rural. 
e) exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do 

filho. 
 

QUESTÃO 18 
 
Pero un dia, le fue presentado a Cortés un tributo bien 
distinto: un obsequio de veinte esclavas llegó hasta el 
campamento español y entre ellas, Cortés escogió a una. 
Descrita por el cronista de la expedición, Bernal Días del 
Castillo, como mujer de “buen parecer y entremetida y 
desenvuelta”, el nombre indígena de esta mujer era 
Malintzin, indicativo de que había nacido bajo signos de 
contienda y desventura. Sus padres la vendieron como 
esclava; los españoles la llamaron doña Marina, pero su 
pueblo la llamó la Malinche, la mujer del conquistador, la 
traidora a los indios. Pero con cualquiera de estos nombres, 
la mujer conoció un extraordinario destino. Se convirtió en 
“mi lengua”, pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la 
lengua que habría de guiarle a lo largo y alto del Imperio 
azteca, demonstrando que algo estaba podrido en el reino 
de Moctezuma, que en efecto existía gran descontento y 
que el Imperio tenía pies de barro.  
FUENTES, C. El espejo enterrado. Ciudad de México: FCE, 1992 (fragmento). 

 

Malinche, ou Malintzin, foi uma figura chave na história da 
conquista espanhola na América, ao atuar como 
 
a) intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer 

as fragilidades do Império. 
b) escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos 

objetivos da Coroa. 
c) amante do conquistador, dando origem à miscigenação 

étnica. 
d) voz do seu povo, defendendo os interesses políticos do 

Império asteca. 
e) maldição dos astecas, infundindo a corrupção no 

governo de Montezuma. 
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QUESTÃO 19 
 

Pensar la lengua del siglo XXI 
Aceptada la dicotomía entre “español general” 

académico y “español periférico” americano, la capacidad 
financiera de la Real Academia, apoyada por la corona y las 
grandes empresas transnacionales españolas, no promueve 
la conservación de la unidad, sino la unificación del español, 
dirigida e impuesta desde España (la Fundación Español 
Urgente: Fundeu). Unidad y unificación no son lo mismo: la 
unidad ha existido siempre y com ella la variedad de la 
lengua, riqueza suprema de nuestras culturas nacionales; la 
unificación lleva a la pérdida de las diferencias culturales, 
que nutren al ser humano y son tan importantes como la 
diversidad biológica de la Tierra. 

Culturas nacionales: desde que nacieron los primeros 
criollos, mestizos y mulatos en el continente 
hispanoamericano, las diferencias de colonización, las 
improntas que dejaron en las nacientes sociedades 
americanas los pueblos aborígenes, la explotación de las 
riquezas naturales, las redes comerciales coloniales fueron 
creando culturas propias, diferentes entre sí, aunque con el 
fondo común de la tradición española. Después de las 
independencias, cuando se instituyeron nuestras naciones, 
bajo diferentes influencias, ya francesas, ya inglesas; cuando 
los inmigrantes italianos, sobre todo, dieron su pauta a 
Argentina, Uruguay o Venezuela, esas culturas nacionales se 
consolidaron y con ellas su español, pues la lengua es, ante 
todo, constituyente. Así, el español actual de España no es 
sino una más de las lenguas nacionales del mundo hispánico. 
El español actual es el conjunto de veintidós españoles 
nacionales, que tienen sus propias características; ninguno 
vale más que otro. La lengua del siglo XXI es, por eso, una 
lengua pluricéntrica.  

LARA, L.F. Disponível em: www.revistaenie.clarin.com. 
Acesso em: 25 fev. 2013. 

 
O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI 
e tem como função apontar que 
 
a) as especificidades culturais rompem com a unidade 

hispânica. 
b) as variedades do espanhol têm igual relevância 

linguística e cultural. 
c) a unidade linguística do espanhol fortalece a identidade 

cultural hispânica. 
d) a consolidação das diferenças da língua prejudica sua 

projeção mundial. 
e) a unificação da língua enriquece a competência 

linguística dos falantes. 
 
QUESTÃO 20 (DISSERTATIVA) 
 

LOS ÁRBOLES NOS IMPIDEN VER EL BOSQUE 
Sigue creciendo la histeria económica. Ya no quiebran 

grandes empresas, sino países enteros cuya deuda soberana 
es una soberana deuda. Se habla de contagio, de riesgo para 
el euro y de fractura en Europa. 

Todos los países se entregan a dramáticos ajustes que 
no solo enfrentan a los gobernantes con el pueblo, sino que 
una semana después resultan ser insuficientes. Y como un 
cáncer devastador, el paro y la pobreza crecen a un ritmo 

despiadado e incontenible, sin que aparezca un solo 
dirigente capaz de encontrar soluciones... ¿Qué es lo que 
pasa? Honestamente, creo que los árboles nos impiden ver 
el bosque. 

Esta no es una crisis económica sino de modelo 
económico. La mayoría de los gobernantes del mundo 
haciendo exactamente lo contrario de lo que deberían 
hacer. En lugar de supeditar los mercados a la soberanía 
nacional, lo que hacen es atender solícitos sus exigencias, 
por depredadoras que sean. Como si los mercados fuesen un 
dios al que temer, y no unos pocos miles de grandes 
accionistas, banqueros, millonarios y, sobre todo, 
especuladores que sin generar el menor bienestar a la 
población mundial provocan los peores desastres con su 
codicia sin freno. Ahora han hecho presa en las deudas 
soberanas, y en lugar de plantarles cara lo que hacen 
nuestros gobernantes es suplicarles y temblar. 

Siempre habrá miserables y usureros, jugadores de 
ventaja y personas que acumulen fortunas irracionales sin 
hacer nada por los demás. Pero para que traduzcan su poder 
económico en poder a secas — en el poder de decidir sobre 
nuestras vidas — necesitan que nuestros gobernantes les 
sigan el juego. 

Ese, y no otro, es el problema. Porque sin la traición de 
quienes deberían representarnos todo ese egoísmo 
concentrado se quedaría en nada. 

CABALLERO, Pablo González. Los árboles nos impiden ver el 
bosque. Disponível em: <http:// 

www.elpais.com/articulo/opinion/arboles/nos/impiden/ver/
bosque/elpepuopi/20110714elpepiopi_6/Tes>. Acesso em: 

14 jul. 2011. 
 
Basado en el texto, explique, con sus palabras, qué quiere 
decir el autor cuando afirma: “los árboles nos impiden ver 
el bosque.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpais.com/articulo/opinion/arboles/nos/impiden/ver/bosque/elpepuopi/20110714elpepiopi_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/opinion/arboles/nos/impiden/ver/bosque/elpepuopi/20110714elpepiopi_6/Tes
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INGLÊS 
 
QUESTÃO 15 
 

 
 
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 16 
 

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 17 
 
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 
graduates. 
 
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 dezesseis 

anos. 
c) as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio 

acadêmico. 
d) jovens americanos são alertados dos riscos de doenças 

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

coração. 
 
QUESTÃO 18 
 

 
 
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. 
c) aos nomes dos americanos que inventaram a suposta 

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

e) às empresas que levam vantagem para serem suas 
concorrentes. 

 
QUESTÃO 19 
 

 
 

Definidas pelos países membros da Organização das Nações 
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. 
 
QUESTÃO 20 (DISSERTATIVA) 
 

 
 

A. Explicite a comparação que o poema faz entre 

elementos da natureza e sentimentos humanos. 

 

B. Como o eu poético sabe que esses sentimentos são 

destrutivos?  

 
 
 
 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
 
QUESTÃO 21 
 
(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 
locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 
um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade 
constante por outro terço e reduz sua velocidade com 
desaceleração 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 22 
 
(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 
empresa 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 máxima 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 permitida, qual será o 
tempo necessário, em horas, para a realização da entrega? 
 
a) 0,7 
b) 1,0 
c) 1,4 
d) 1,5 
e) 2,0 
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QUESTÃO 23 
 
(ENEM 2011) Para medir o tempo de reação de uma pessoa, 
pode-se realizar a seguinte experiência: 
 

I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa 
verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, 
de modo que o zero da régua esteja situado na 
extremidade inferior.  

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma 
de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la.  

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a 
régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar 
segurá-la o mais rapidamente possível e observar a 
posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a 
distância que ela percorre durante a queda.  

 
O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas 
conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de 
reação. 

 
 
a) A distância percorrida pela régua aumenta mais 

rapidamente que o tempo de reação porque a energia 
mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido.  

b) força peso da régua tem valor constante, o que gera um 
movimento acelerado. 

c) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um 
movimento acelerado. 

d) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com 
menor velocidade. 

e) velocidade da régua é constante, o que provoca uma 
passagem linear de tempo. 

QUESTÃO 24 
 
(MACK-SP) Uma partícula em movimento retilíneo desloca-
se de acordo com a equação v=-4+ t, 
onde v representa a velocidade escalar em m/s e t, o tempo 
em segundos, a partir do instante zero. O deslocamento 
dessa partícula no intervalo (0 s, 8 s) é: 
 
a) zero  
b) 24m  
c) 2 m 
d) 4 m 
e) 8 m 

 
QUESTÃO 25 
 
A figura abaixo mostra imagens de um teste de colisão. A 
foto A revela o momento exato da colisão do carro com o 
muro. Nesse instante, a velocidade do carro era 56 km/h.  
As fotos B, C e D são imagens sequenciais da colisão. O 
motorista, que usa cinto de segurança, fica espremido entre 
seu banco e o volante. A criança, que estava sentada no 

banco da frente, ao lado do motorista, bate no para-brisa e é 
arremessada para fora do carro. 
 
 

    
 
 
Com relação ao que foi dito acima e, baseando-se nos 
conhecimentos de Física, pode-se afirmar que: 
 
a) Não é necessário que os passageiros, sentados na parte 

traseira do carro, usem cinto de segurança. 
b) Os riscos, para os passageiros, seriam maiores se todos 

estivessem usando cinto de segurança. 
c) O cinto de segurança contribui para reduzir a aceleração 

do carro. 
d) O atrito entre o banco e os passageiros é suficiente para 

impedir que esses sejam arremessados para frente. 
e) Em razão da inércia, os passageiros são lançados para 

frente, conforme se observa nas fotos B, C e D. 
 
 
QUESTÃO 26 
 
(UFU-MG) Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. 
Podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a 
caixa na Lua será: 
 
a) maior que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá e 

seu peso aumentará. 
b) maior que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá 

constante e seu peso aumentará. 
c) menor que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá e 

seu peso permanecerá constante. 
d) menor que na Terra, já que a massa da caixa aumentará 

e seu peso diminuirá. 
e) menor que na Terra, já que a massa da caixa 

permanecerá constante e seu peso diminuirá. 
 
 
QUESTÃO 27 (DISSERTATIVA) 
 
Um carro com velocidade de 20 km/h demora 1 hora para 
sair da estação da luz e chegar até a Arena Corinthians (que 
pertence a um time pequeno da capital paulista de mesmo 
nome do estádio), onde será realizada a abertura da copa do 
mundo. O Expresso da Copa, trem que será utilizado para ir 
da estação da Luz até a Arena Corinthians sem nenhuma 
parada intermediária, faz o mesmo trajeto do carro com 
uma velocidade média de 60 km/h. Determine: 
 



13 

A. A distância entre a estação da Luz e a Arena Corinthians. 
 

B. O intervalo de tempo para que o trem faça o trajeto da 
estação da Luz até a Arena Corinthians. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 28 
 
(UFG 2008) Analise os cladogramas a seguir que ilustram 
dois sistemas de classificação: sistema A, no qual os seres 
vivos são classificados em dois reinos, e sistema B, no qual 
os seres vivos são classificados em cinco reinos. 
 

 
 
A análise dos cladogramas A e B permite concluir que, 
a) pelo sistema A, as diatomáceas e as amebas são 

classificados no reino Plantae e, pelo sistema B, no reino 
Monera.     

b) por ambos os sistemas, os musgos sم o ancestrais das 
clorofيceas e das rodofيceas.     

c) por ambos os sistemas, as estrelas-do-mar são ancestrais 
das tênias e das aranhas.     

d) pelo sistema A, as leveduras, o fermento biológico, são 
classificadas no reino Plantae e, pelo sistema B, no reino 
Fungi.     

e) por ambos os sistemas, os peixes e as planárias são 
ancestrais de águas-vivas e de corais. 

 
QUESTÃO 29 
 
(Unesp-SP) Se fossemos comparar a organização e o 
funcionamento de uma célula eucarionte com o que ocorre 
em uma cidade, poderíamos estabelecer determinadas 
analogias. Por exemplo, a membrana plasmática seria o 

perímetro urbano e o hialoplasma corresponderia ao espaço 
ocupado pelos edifícios, ruas e casas com seus habitantes. O 
quadro reúne algumas similaridades funcionais entre cidade 
e célula eucarionte. 
 

Cidade Célula eucarionte 

I. Ruas e avenidas 1. Mitocôndrias 

II. Silos e Armazéns 2. Lisossomos 

III.Central elétrica 3. Retículo endoplasmático 

IV. Casas com aquecimento solar 4. Complexo de golgi 

V. Restaurantes e lanchonetes 5. Cloroplastos 

 
Correlacione os locais da cidade com as principais funções 
correspondentes às organelas celulares e indique a 
alternativa correta: 
 
a) I-3, II-4, III-1, IV-5, e V-2. 
b) I-4, II-3, III-2, IV-5, e V-1. 
c) I-3, II-4, III-5, IV-1, e V-2. 
d) I-1, II-2, III-3, IV-4 e V-5. 
e) I-5, II-4, III-1, IV-4 e V-2. 

 

QUESTÃO 30 
 
(MACK-SP) Algumas classificações colocam bactérias e 
cianobactérias num mesmo reino, por apresentarem certas 
características em comum, tais como: 
 
a) ausência de ribossomos. 
b) ausência de reprodução sexuada. 
c) ausência de membrana plasmática. 
d) presença de parede celulósica em suas células. 
e) ausência de organelas membranosas no citoplasma. 

 

QUESTÃO 31 
 
(PUC-RJ) Considere as seguintes afirmações:  

I. Considerando-se o nível de organização dos 
protozoários, pode-se afirmar corretamente que são 
acelulares, como os vírus.  

II. Os protozoários só se reproduzem assexuadamente.  
III. Alguns protozoários são causadores de doenças no 

ser humano.  
 
a) Todas estão corretas. 
b) I e II estão corretas. 
c) II e III estão corretas. 
d) II está correta. 
e) III está correta. 

 

QUESTÃO 32 
 
(UFRGS 2008) A árvore filogenética a seguir, que é baseada 
em dados moleculares, reúne num mesmo grupo os grandes 
felinos. O nó 2 reúne as espécies que rugem; o nó 3, as que 
não têm essa capacidade. 
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Com relação a essa árvore filogenética, é correto afirmar 
que  
 
a) a Panthera Leo é mais aparentada com a pantera-

nebulosa do que com o tigre.  
b) os felinos rugidores surgiram depois dos não-rugidores.  
c) as panteras-nebulosas representam o gênero Panthera, 

que não tem a capacidade de rugir.  
d) cada nó representa um evento de especiação por 

anagênese.  
e) o leão e o leopardo compartilham mais características 

entre si do que a onça e o leopardo.  
 

QUESTÃO 33 
 
(UNESP) Um estudante de biologia anotou em uma tabela 
algumas características de quatro espécies vegetais: 

 
 
A partir desses dados, pode-se dizer que na árvore 
filogenética que reconstitui a história evolutiva dessas 
espécies,  
a) as espécies 1 e 2 compartilham entre si um maior 

número de ancestrais comuns que aqueles 
compartilhados pelas espécies 1 e 3.  

b) a espécie 4 tem uma origem evolutiva mais recente que 
a espécie 3.  

c) a espécie 1 é mais aparentada à espécie 2 que à espécie 
3.  

d) as espécies 1, 2 e 3 formam um grupo natural, ou 
monofilético.  

e) as espécies 2, 3 e 4 formam um grupo artificial, ou 
parafilético. 

 
QUESTÃO 34 (DISSERTATIVA) 
 
A exploração sexual faz parte da triste realidade do nosso 
país, e atinge pessoas de todas as idades, em todas as partes 
do Brasil. Ocorre principalmente como conseqüência da 

pobreza e violência doméstica, que faz jovens, crianças e 
adolescentes fugirem de seus lares e se refugiarem em locais 
que os exploram em troca de moradia. Acontece em redes 
de prostituição, pornografia, tráfico e turismo sexual. Com o 
aumento de turistas nas cidades que cediarão os jogos da 
copa do mundo, uma grande preocupação é o aumento 
dessa prática, que cresce de maneira descontrolada no país 
do futebol. Doenças sexualmente transmissíveis são um 
grande problema resultante da exloração desenfreada, e 
serão um problema maior ainda, pois, serão espalhadas nos 
países para onde os turistas voltarão depois da festa. De 
acordo com o texto, responda: 
 
A. Cite uma doença causada por bactéria, que tenha a sua 

transmissão relacionada à atividade sexual sem 
proteção, tão comum em casos de exploração sexual. 
 

B. Em relação à doença citada no item A, indique os 
sintomas, métodos de prevenção e tratamento. 

 
C. Essa doença é tratada com antibióticos? Se o enfermo, 

por não consultar um médico, utilizar um antibiótico não 
específico ou não seguir à risca o tratamento prescrito e 
a doença tornar-se resistente, quais as possíveis 
consequências para o enfermo e para as demais pessoas 
que podem ser infectadas por ele? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 35 
 
(UNESP) Os "agentes de cor", como o próprio nome sugere, 
são utilizados na indústria para a produção de cerâmicas e 
vidros coloridos. Tratam-se, em geral, de compostos de 
metais de transição e a cor final depende, entre outros 
fatores, do estado de oxidação do metal, conforme mostram 
os exemplos na tabela a seguir. 
 

Coloração 
Agente de 

Cor 

Estado de 

Oxidação 

Número 

Atômico 

verde Cr (crômio) Cr
3+

 24 

amarelo Cr (crômio) Cr
6+

 24 

marrom-amarelo Fe (ferro) Fe
3+

 26 

verde-azulado Fe (ferro) Fe
2+

 26 

Azul-claro Cu (cobre) Cu
2+

 29 

 
Com base nas informações fornecidas na tabela, é correto 
afirmar que: 
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a) o número de prótons do cátion Fe2+ é igual a 24. 
b) o número de elétrons do cátion Cu2+ é 29. 
c) Fe2+ e Fe3+ não se referem ao mesmo elemento 

químico. 
d) o cátion Cr3+ possui 21 elétrons. 
e) no cátion Cr6+ o número de elétrons é igual ao número 

de prótons. 
 
QUESTÃO 36 
 
(PUC) Querendo verificar a Lei de Conservação das Massas 
(Lei de Lavoisier), um estudante realizou experiência 
esquematizada a seguir: 

 
Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final 
era menor que a massa inicial. 
 
Assinale a alternativa que explica o ocorrido: 
 
a) a Lei de Lavoisier só é válida nas condições normais de 

temperatura e pressão.  
b) a Lei de Lavoisier não é válida para reações em solução 

aquosa.  
c) de acordo com a Lei de Lavoisier, a massa dos produtos é 

igual à massa dos reagentes, quando estes se encontram 
no mesmo estado físico.  

d) para que se verifique a Lei de Lavoisier é necessário que 
o sistema seja fechado, o que não ocorreu na experiência 
realizada.  

e) houve excesso de um dos reagentes, o que invalida a Lei 
de Lavoisier.  

 
QUESTÃO 37 
 
(UEPG) Quando um átomo está eletricamente neutro ele 
possui prótons e elétrons em igual número. Contudo, 
quando um átomo neutro perde ou ganha elétrons, ele se 
transforma em um íon. Baseado nessa informação, analise 
as proposições abaixo: 
 

I. Um íon negativo é chamado de ânion e um íon positivo 
é chamado de cátion. 

II. Quando o átomo neutro de sódio origina seu cátion 
monovalente, observa-se a diminuição de uma unidade 
em sua massa atômica. 

III. O cátion Ca
2+

 (dado: Ca, Z = 20) é constituído por 20 
prótons e 18 elétrons. 

IV. Dado que para o Cl, Z = 17, a distribuição eletrônica do 
ânion Cl

-
 é 1s

2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
. 

 
Das proposições acima, são corretas apenas: 
 
a) I 
b) I e III 

c) II e IV 
d) I, III e IV 
e) I, II e IV 

 
QUESTÃO 38 
 
(UFRGS) A partir do século XIX, a concepção da ideia de 
átomo passou a ser analisada sob uma nova perspectiva: a 
experimentação. Com base nos dados experimentais 
disponíveis, os cientistas faziam proposições a respeito da 
estrutura atômica. Cada nova teoria atômica tornava mais 
clara a compreensão da estrutura do átomo. Assinale, no 
quadro a seguir, a alternativa que apresenta a correta 
associação entre o nome do cientista, a fundamentação de 
sua proposição e a estrutura atômica que propôs.  
 

 Cientistas Fundamentação Estrutura atômica 

a) 
John 

Dalton 

Experimentos com 

raios catódicos que 

foram interpretados 

como um feixe de 

partículas carregadas 

negativamente 

denominadas 

elétrons, os quais 

deviam fazer parte de 

todos os átomos. 

O átomo deve ser um 

fluído homogêneo e 

quase esférico, com 

carga positiva, no qual 

estão dispersos 

uniformemente os 

elétricos. 

b) Niels Bohr 

Leis ponderais que 

relacionam entre si as 

massas de substâncias 

participantes de 

reações. 

Os elétrons 

movimentam-se em 

torno do núcleo 

central positivo em 

órbitas específicas com 

níveis energéticos 

bem-definidos. 

c) 
Ernest 

Rutherford 

Experimentos 

envolvendo o 

fenômeno da 

radioatividade. 

O átomo é constituído 

por um núcleo central 

positivo, muito 

pequeno em relação 

ao tamanho total do 

átomo, porém com 

grande massa, ao 

redor do qual orbitam 

os elétrons com carga 

negativa. 

d) 
Joseph 

Thomson 

Princípios da teoria da 

mecânica quântica. 

A matéria é 

descontínua e formada 

por minúsculas 

partículas indivisíveis 

denominadas átomos. 

e) Demócrito 

Experimentos sobre 

condução de corrente 

elétrica em meio 

aquoso, 

Os átomos são as 

unidades elementares 

da matéria e 

comportam-se como 

se fossem esferas 

maciças, rígidas e 

indivisíveis.  
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QUESTÃO 39 
 
(FUVEST) Os elementos químicos se relacionam de 
diferentes maneiras com os organismos vivos. Alguns 
elementos são parte da estrutura das moléculas que 
constituem os organismos vivos. Outros formam íons 
essenciais à manutenção da vida. Outros, ainda, podem 
representar riscos para os seres vivos: alguns, por serem 
tóxicos; outros, por serem radioativos. 
 
Observe o esquema da Tabela Periódica, no qual estão 
destacados quatro elementos químicos, identificados pelas 
letras w, x, y e z. 

 
 
Considerando suas posições na Tabela Periódica, assinale a 
alternativa que melhor associa esses quatro elementos 
químicos com as propriedades discutidas acima. 
 

 Elemento W Elemento X Elemento Y Elemento Z 

a) elemento 
radioativo 

íon essencial metal tóxico 
elemento 
estrutural 

b) 
metal tóxico íon essencial 

elemento 
estrutural 

elemento 
radioativo 

c) elemento 
radioativo 

elemento 
estrutural 

íon essencial metal tóxico 

d) elemento 
estrutural 

elemento 
radioativo 

íon essencial metal tóxico 

e) elemento 
radioativo 

metal tóxico 
elemento 
estrutural 

íon essencial 

 
QUESTÃO 40 
 
(UFRGS) Em fogos de artifício, as diferentes colorações são 
obtidas quando se adicionam sais de diferentes metais às 
misturas explosivas. Assim, para que se obtenha a cor azul é 
utilizado o cobre, enquanto que para a cor vermelha, utiliza-
se o estrôncio. A emissão de luz com cor característica para 
cada elemento deve-se:  
 
a) aos elétrons destes íons metálicos, que absorvem 

energia e saltam para níveis mais externos ao 
retornarem para os níveis internos, emitem radiações 
com coloração característica. 

b) às propriedades radioativas destes átomos metálicos.  
c) aos átomos desses metais que são capazes de decompor 

a luz natural em um espectro contínuo de luz visível.  
d) à baixa eletronegatividade dos átomos metálicos.  
e) aos elevados valores de energia de ionização dos átomos 

metálicos. 
 

 
 

QUESTÃO 41 (DISSERTATIVA) 
 
Durante um experimento na sala de aula, onde se deveria 
medir a temperatura da água em um determinado instante, 
um aluno, por acidente, deixou cair um termômetro de 
mercúrio (Hg). O termômetro, feito de vidro, partiu-se 
espalhando o metal líquido no chão. O professor, sabendo 
da toxidade do mercúrio, alertou o aluno para que não 
limpasse por conta própria o local onde o mercúrio tinha se 
espalhado.  
 
Em caso de derramamento desse metal, costuma-se 
espalhar enxofre (S) no local para removê-lo. Mercúrio e 
enxofre reagem, gradativamente, formando sulfeto de 
mercúrio (HgS). Para fins de estudo, a reação pode ocorrer 
mais rapidamente se as duas substâncias forem misturadas 
num almofariz. Usando esse procedimento, foi realizado um 
experimento em que 5,0 g de mercúrio reagem com uma 
massa X de enxofre para formar 6,0 g de sulfeto de 
mercúrio. 
 
Com base nas informações acima, responda aos itens 
abaixo: 
 
a) Escreva a equação química (REAGENTES E PRODUTOS) 
que representa a remoção do mercúrio derramado.  
 
b) De acordo com a LEI DA CONCERVAÇÃO DA MASSA (Lei 
de Lavoisier), calcule a massa X de enxofre que reagiu com 
os 5,0 g de mercúrio no caso estudado. MOSTRE SEUS 
CÁLCULOS. 
 
c) Qual é a razão (divisão) entre a massa sulfeto de mercúrio 
formado e a massa de mercúrio que reagiu? MOSTRE SEUS 
CÁLCULOS. 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
QUESTÃO 42 
 
(FATEC) Apesar de não terem alcançado seu objetivo - 
reconquistar a Terra Santa -, as Cruzadas provocaram amplas 
repercussões, por que: 
 
a) favoreceram a formação de vários reinos cristãos no 

Oriente, o que permitiu maior estabilidade política à 
região. 

b) consolidaram o feudalismo, em virtude da unificação dos 
vários reinos em torno de um objetivo comum. 

c) facilitaram a superação das rivalidades nacionais graças à 
influência que a Igreja então exercia. 

d) uniram os esforços do mundo cristão europeu para 
eliminar o domínio árabe na Península Ibérica. 

e) estimularam as relações comerciais do Oriente com o 
Ocidente, graças à abertura do Mediterrâneo a navios 
europeus. 

 
QUESTÃO 43 
 
(FUVEST) Entre as mudanças ocorridas no Brasil Colônia 
durante a União Ibérica (1580 - 1640), destacam-se: 
a) a introdução do tráfico negreiro, a invasão dos 

holandeses no Nordeste e o início da produção de tabaco 
no recôncavo Baiano. 

b) a expansão da economia açucareira no Nordeste, o 
estreitamento das relações com a Inglaterra e a expulsão 
dos jesuítas. 

c) a incorporação do Extremo-Sul, o início da exploração do 
ouro em Minas Gerais e a reordenação administrativa do 
território. 

d) a expansão da ocupação interna pela pecuária, a 
expulsão dos franceses e o incremento do bandeirismo. 

e) a expulsão dos holandeses do Nordeste, a intensificação 
da escravização indígena e a introdução das companhias 
de comércio monopolistas. 

 
QUESTÃO 44 
 
(UNESP) Remonta ao Século XVI a mensagem religiosa 
associado à ideia de que "no mundo comercial e da 
concorrência, o êxito ou a bancarrota não dependem da 
atividade ou da aptidão do indivíduo, mas de circunstâncias 
independentes dele". (Friedrich Engels - DO SOCIALISMO 
UTÓPICO AO SOCIALISMO CIENTÍFICO). 
 
Assinale o nome do movimento protestante que pregava a 
salvação da alma e apresentava princípios básicos apoiados 
na prática econômica da burguesia nascente. 
a) Luteranismo. 
b) Medievalismo. 
c) Jansenismo. 
d) Calvinismo. 
e) Judaísmo. 

 
QUESTÃO 45 
 
(UNIFESP) A democracia na Grécia antiga esteve 
intimamente ligada: 

a) ao período homérico (séculos XII a VIII a.C.), ao trabalho 
servil, às lutas entre grandes e pequenos proprietários de 
terras e ao voto censitário. 

b) ao período arcaico (séculos VIII a VI a.C.), ao trabalho 
livre, à pacificação do conflito entre as classes e ao 
sufrágio universal. 

c) ao período clássico (séculos V e IV a.C.), ao trabalho 
escravo, às lutas entre os cidadãos ricos e pobres e ao 
voto direto. 

d) ao período helenístico (séculos III e II a.C.), ao trabalho 
livre, à pacificação dos conflitos entre os cidadãos e ao 
voto por sorteio. 

e) a todos os períodos (séculos XII a III a.C.), ao trabalho 
escravo, à desigualdade entre os cidadãos e à eleição de 
representantes. 

 
QUESTÃO 46 
 
(FGV) A batalha de Poitiers (732) é um dos momentos 
cruciais da evolução política da Europa, pois: 
a) terminou com a influência que o Império de Bizâncio 

exercia sobre a cultura da França. 
b) deteve a expansão das forças muçulmanas, graças à 

enérgica ação de Carlos Martel. 
c) representou a derrota naval dos turcos que ameaçavam 

a primazia militar de Roma. 
d) significou o fim da influência dos governantes 

merovíngios, com a implantação do feudalismo. 
e) unificou a Gália Cisalpina, que passou a ser governada 

pelos Carolíngios impostos pela Igreja. 
 
QUESTÃO 47 
 
(UFSCAR) Sobre a economia e a sociedade do Brasil no 
período colonial, é correto relacionar: 
a) economia diversificada de subsistência, grande 

propriedade agrícola e mão-de-obra livre. 
b) produção para o mercado interno, policultura e 

exploração da mão-de-obra indígena no litoral. 
c) capitalismo industrial, exportação de matérias-primas e 

exploração do trabalho escravo temporário. 
d) produção de manufaturados, pequenas unidades 

agrícolas e exploração do trabalho servil. 
e) capitalismo comercial, latifúndio monocultor exportador 

e exploração da mão-de-obra escrava. 
 
QUESTÃO 48 (DISSERTATIVA) 
 
É possível estabelecer relações de semelhança entre a Copa 
do Mundo no Brasil e outros acontecimentos na História da 
Civilização Ocidental? Justifique sua resposta. 
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QUESTÃO 49 
 
(OSEC) O deslocamento das massas de ar, que dão origem 
aos ventos, se faz sempre: 
a) das áreas mais elevadas para as mais baixas; 
b) das áreas de temperaturas mais altas para as de 

temperatura mais baixa; 
c) das áreas de alta pressão para as de baixa pressão; 
d) das áreas mais úmidas para as mais secas; 
e) de oeste para leste. 

 
QUESTÃO 50 
 
Sobre o domínio amazônico, assinale a alternativa FALSA: 
a) Compõe-se em sua maior parte por baixos planaltos e 

planícies. 
b) A hidrografia é riquíssima, com furos, igarapés, paranás-

mirins e lagos da várzea. 
c) Devido a riqueza mineral orgânica das águas dos rios é 

grande a piscosidade. 
d) Devido à exportação de peixes a matança tem-se 

descontrolado, colocando em risco várias espécies. 
e) O solo amazônico tem-se mostrado fertilíssimo, 

prestando-se a grande monocultura exportadora. 
 
QUESTÃO 51 
 
(IFMT) “A erosão acelerada não é uma coisa nova, ela 
acompanha a agricultura desde o seu início, há 4.000 ou 
5.000 anos a.C., nos vales do Eufrates, Tigre e Nilo, onde, 
presume-se, tenha sido o berço da agricultura.”(CONCIANI, 
Wilson. Processos erosivos: conceitos e ações de controle. 
Cuiabá: Editora Cefet-MT, 2008. p. 11.) 
 
Mesmo que a erosão seja um acontecimento antigo, como 
citado acima, o tema é sempre atual, trazendo muitos 
transtornos para as zonas rural e urbana. Sobre a erosão, 
suas causas e consequências, é correto afirmar que: 
a) é caracterizada pela destruição e transformação de 

rochas pela ação de agentes que modelam a superfície 
terrestre, através dos fatores endógenos (clima, rios, 
correntes marítimas, enxurradas) e de fatores exógenos 
(animais,homens e vulcanismos). 

b) nas encostas, as águas superficiais escorrem e formam as 
ravinas ou voçorocas com sulcos laterais inclinados, 
entretanto só provocam efeitos na superfície dos solos e 
são facilmente controladas pela ação antrópica. 

c) é parte do processo de degradação do solo, provocando 
o acúmulo de metais pesados, lixiviação e diminuição de 
nutrientes; só ocorre com a intervenção do homem, 
tornando-se um dos mais sérios problemas ecológicos do 
planeta. 

d) a ação do intemperismo físico e químico e das cheias e 
inundações compensam o material retirado pela erosão, 
com formações de cordões arenosos e praias nos rios e 
no litoral. 

e) a ação da água como agente de erosão depende da 
quantidade que cai sobre o solo e da maior ou menor 
capacidade de infiltração que este solo oferece. A erosão 
provocada pelo escoamento superficial recebe o nome 
de erosão laminar ou em lençol. 

 

QUESTÃO 52 
 
(FGV)  
 

Taxas de Crescimento da População Brasileira 

Ano % 

1950/1960 3,17 

1960/1970 2,76 

1970/1980 2,48 

1980/1991 1,89 

1995 1,32 

 
Estudos recentes sobre a população brasileira explicam a 
situação apresentada na tabela acima, como resultado da: 
a) diminuição da entrada de imigrantes, desde 1950, e da 

concentração da renda nacional; 
b) queda da taxa de fecundidade das mulheres, associada a 

um mínimo de programação familiar; 
c) grande concentração da renda após 1970, acentuando o 

aumento da taxa de mortalidade infantil; 
d) queda do índice de fertilidade das mulheres, nas duas 

últimas décadas, e o aumento da taxa de mortalidade 
infantil. 

e) diminuição da entrada de imigrantes, desde 1950, 
associada à saída de brasileiros para o exterior, em busca 
de melhores condições de vida. 

 
QUESTÃO 53 
 
(FUVEST) Considerando-se a distribuição da população 
mundial por atividades econômicas, é incorreto afirmar que: 
a) a repartição da PEA pelos setores de atividades reflete o 

grau de desenvolvimento econômico; 
b) o setor terciário apresenta-se em expansão em quase 

todos os países do mundo; 
c) em diversos países subdesenvolvidos, o número de 

pessoas empregadas no setor secundário vem 
aumentando devido à existência de um processo de 
industrialização; 

d) os países subdesenvolvidos apresentam geralmente um 
setor terciário hipertrofiado; 

e) em todos os países subdesenvolvidos, de economia 
capitalista, o predomínio dos setores primário e 
secundário reflete o elevado poder aquisitivo da 
sociedade. 

 
QUESTÃO 54 
 
Leia os textos: 
 

I. Calcula-se que a poluição do ar tenha provocado um 
crescimento do teor de gás carbônico na atmosfera, 
que teria sofrido um aumento de 14% entre 1830 e 
1930, aumentando hoje em dia de 0,3% ao ano. Os 
desmatamentos contribuem bastante para isso, pois a 
queimada das florestas produz grande quantidade de 
gás carbônico tem a propriedade de absorver calor, 
pelo chamado “efeito estufa”, um aumento da 
proporção desse gás na atmosfera pode ocasionar um 
aquecimento de superfícies terrestres. 
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II. Inversão térmica é período em que o ar fica estagnado 
sobre um local, sem a formação de ventos ou correntes 
ascendentes na atmosfera. Sabe-se que o ar mais 
elevado é mais que o que se encontra embaixo; esse 
fato dá origem a correntes ascendentes na atmosfera, 
pois o ar quente é mais leve que o ar mais frio. Mas 
sobre o efeito de uma inversão térmica ocorre o 
inverso: o ar mais quente está acima do ar mais frio, 
impedindo-o de subir. O ar fica estagnado e carregado 
de poluentes. As inversões térmicas ocorrem bastante 
no Sul do país, principalmente em São Paulo, no 
período do inverno. 

 
As afirmações I e II estão: 
a) totalmente corretas. 
b) totalmente erradas. 
c) a I correta e a II errada. 
d) a I errada e a II correta. 
e) as duas parcialmente corretas. 

 
QUESTÃO 55 (DISSERTATIVA) 
 
(FUVEST - adaptado) Sabe-se que o Brasil é um país com 
dimensões continentais, e por isso, apresenta diversidade de 
domínios (ou biomas) no seu território. Considerando a Copa 
do Mundo de Futebol que ocorrerá no Brasil em 2014, 
explique para um turista que desconhece tais diversidades 
biogeográficas e climáticas do país, as características e as 
causas da ocorrência do clima subtropical no Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 56 
 
O principal problema de Descartes pode ser formulado do 
seguinte modo: “Como poderemos garantir que o nosso 
conhecimento é absolutamente seguro?” Como o cético, ele 
parte da dúvida; mas, ao contrário do cético, não permanece 
nela. Na Meditação Terceira, Descartes afirma: “[...] engane-
me quem puder, ainda assim jamais poderá fazer que eu 
nada seja enquanto eu pensar que sou algo; ou que algum 
dia seja verdade eu não tenha jamais existido, sendo 
verdade agora que eu existo [...]”  (DESCARTES. René. 
Meditações Metafísicas. Meditação Terceira, São Paulo: 
Nova Cultural, 1991. p. 182. Coleção Os Pensadores.) 
Com base no enunciado e considerando o itinerário seguido 
por Descartes para fundamentar o conhecimento, é correto 
afirmar: 
a) Todas as coisas se equivalem, não podendo ser 

discerníveis pelos sentidos nem pela razão, já que ambos 

são falhos e limitados, portanto o conhecimento seguro 
detém-se nas opiniões que se apresentam certas e 
indubitáveis. 

b) O conhecimento seguro que resiste à dúvida apresenta-
se como algo relativo, tanto ao sujeito como às próprias 
coisas que são percebidas de acordo com as 
circunstâncias em que ocorrem os fenômenos 
observados. 

c) Pela dúvida metódica, reconhece-se a contingência do 
conhecimento, uma vez que somente as coisas 
percebidas por meio da experiência sensível possuem 
existência real. 

d) A dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se 
pode observar no debate perpétuo e universal sobre o 
conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a 
única certeza que se pode alcançar. 

e) A condição necessária para alcançar o conhecimento 
seguro consiste em submetê-lo sistematicamente a todas 
as possibilidades de erro, de modo que ele resista à 
dúvida mais obstinada. 

 
QUESTÃO 57 
 
(UFU 2007) Considere o seguinte silogismo. 
 
1- Nenhuma abelha é formiga. 
2- Algumas criaturas gregárias* são abelhas. 
3- Algumas criaturas gregárias* não são formigas. 
* Criaturas gregárias: criaturas que vivem em colônias ou em 
comunidades. 
 
Tendo em conta o silogismo apresentado e os conceitos da 
lógica de Aristóteles, assinale a alternativa correta: 
a) Este silogismo não é válido, pois sua conclusão é 

particular. 
b) Este silogismo não é válido porque sua conclusão é 

negativa. 
c) As frases 1 e 2 são as premissas do silogismo. 
d) O termo médio, nesse silogismo, é o termo “criatura 

gregária”. 
 
QUESTÃO 58 
 
(UFU 2007) Platão (428 – 347 a.C.), discípulo de Sócrates e 
mestre de Aristóteles, fundador da Academia, é até hoje um 
dos 
filósofos mais importantes da história da filosofia. Círculos 
culturais e intelectuais no mundo inteiro dedicam-se a 
estudar sua obra. 
 
Sobre o modo como Platão expressou seu pensamento, 
assinale a alternativa correta. 
a) Platão jamais escreveu textos filosóficos. 
b) Platão escreveu textos filosóficos na forma de romances. 
c) Platão escreveu textos filosóficos na forma de poesias. 
d) Platão escreveu textos filosóficos na forma de diálogos. 

 
QUESTÃO 59 
 
(Mackenzie) O Despotismo Esclarecido, regime de governo 
adotado em alguns países da Europa no século XVIII, 
caracterizava-se por: 
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a) equilibrar o poder da burguesia financeira com a nobreza 
feudal. 

b) impor o poder parlamentar sobre o poder monárquico. 
c) tentar conciliar os princípios do absolutismo com as 

ideias iluministas. 
d) difundir monarquias constitucionais em todos os reinos 

europeus, segundo os princípios liberais. 
e) atribuir ao povo a participação no poder político. 

 
QUESTÃO 60 
 
A filosofia de Sócrates se estrutura em torno da sua crítica 
aos sofistas, que, segundo ele, não amavam a sabedoria nem 
respeitavam a verdade. O ataque de Sócrates à sofística NÃO 
tem como pressuposto a ideia de que: 
a) o conhecimento verdadeiro só pode ser resultado de um 

diálogo contínuo do homem com os outros e consigo 
mesmo. 

b) o confronto de opiniões na política democrática afasta a 
possibilidade de se alcançar a sabedoria. 

c) a verdade das coisas é obtida na vida cotidiana dos 
homens e, portanto, pode ser múltipla e inacabada. 

d) o autoconhecimento é a condição primária de todos os 
outros conhecimentos verdadeiros. 

e) a ciência (epistéme) é acessível a todos os homens, 
contanto que estejam dispostos a renunciar ao mundo 
das sensações. 

 
QUESTÃO 61 
 
(PUC-PR – 2000) O Iluminismo foi uma filosofia nascida na 
Inglaterra e atingiu seu maior esplendor na França, no século 
XVIII, tendo por representantes Voltaire, Montesquieu, 
Rousseau, etc. Uma das suas características foi a seguinte: 
a) Defender os ensinamentos das Igrejas Católica e 

Protestante. 
b) Ensinar que o homem não é livre, mas marcado pelo 

determinismo geográfico. 
c) Combater o absolutismo real e pregar o liberalismo 

político.  
d) Pregar a censura para os espetáculos de circo e de 

teatro. 
e) Recomendar a pena de morte como maneira de coibir a 

criminalidade 
 
QUESTÃO 62 
 
O Brasil foi escolhido pela FIFA para sediar a Copa do 
Mundo, no ano de 2014. Como o torneio esportivo pode 
trazer benefícios ao país e a população brasileira? Justifique 
sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 63 
 
(ENEM 2012) Na regulação de matérias culturalmente 
delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os 
currículos da educação pública, o status das Igrejas e das 
comunidades religiosas, as normas do direito penal (por 
exemplo, quanto ao aborto), mas também em assuntos 
menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família 
e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de 
normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e 
privada – em tudo isso refere-se amiúde apenas o 
autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, 
dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras, 
implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma 
comunidade republicana que garanta formalmente a 
igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito 
cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura 
da maioria. 

HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria 
política. São Paulo: Loyola, 2002. 

 
A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como 
exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias 
contemporâneas, na medida em que se alcança 
a) a secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a 

igualdade de direitos na condição da sua concentração 
espacial, num tipo de independência nacional. 

b) a reunificação da sociedade que se encontra 
fragmentada em grupos de diferentes comunidades 
étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno 
da coesão de uma cultura política nacional. 

c) a coexistência das diferenças, considerando a 
possibilidade de os discursos de autoentendimento se 
submeterem ao debate público, cientes de que estarão 
vinculados à coerção do melhor argumento. 

d) a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida 
adulta, tenham condições de se libertar das tradições de 
suas origens em nome da harmonia da política nacional. 

e) o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como 
linguagem política ou distintas convenções de 
comportamento, para compor a arena política a ser 
compartilhada. 

 
QUESTÃO 64 
 
(ENEM 2011) Estamos testemunhando o reverso da 
tendência histórica da assalariação do trabalho e 
socialização da produção, que foi característica 
predominante na era industrial. A nova organização social e 
econômica baseada nas tecnologias da informação visa à 
administração descentralizadora, ao trabalho 
individualizante e aos mercados personalizados. As novas 
tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a 
descentralização das tarefas e sua coordenação em uma 
rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre 
continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. 
(CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 
2006) (adaptado). 
 
No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças 
constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os 
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processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, 
tais mudanças têm provocado 
a) o aprofundamento dos vínculos dos operários com as 

linhas de montagem sob os modelos orientais de gestão. 
b) o aumento das formas de teletrabalho como solução de 

larga escala para o problema do desemprego crônico. 
c) o avanço do trabalho flexível e da terceirização como 

respostas às demandas por inovação e com vistas à 
mobilidade dos investimentos 

d) a autonomização crescente das máquinas e 
computadores em substituição ao trabalho dos 
especialistas  técnicos e gestores. 

e) o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, 
executivos e clientes com a garantia de harmonização 
das relações de trabalho. 

 
QUESTÃO 65 
 
(UEM 2011) Leia o texto a seguir e assinale o que for correto 
sobre o tema da diversidade étnica. 
 
“[...] Na verdade, raça, no Brasil jamais foi um termo neutro; 
ao contrário, associou-se com frequência a uma imagem 
particular do país. Muitas vezes, na vertente mais negativa 
de finais do século XIX, a mestiçagem existente no país 
parecia atestar a falência da nação [...]” (SCHWARCZ, Lilia 
Moritz.  Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e 
raça na intimidade. In: NOVAIS, Fernando & SCHWARCZ, Lilia 
Moritz (orgs.) História da Vida Privada no Brasil. Contrastes 
da intimidade contemporânea,. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998, p. 177). 
 
a) Vigorou no Brasil, do século XIX, uma visão elitista que 

privilegiava a cor branca e via na mistura de raças a causa 
de seu atraso.  

b) Os termos raça e etnia se equivalem. Ambos fazem 
referência à composição de grupos de pessoas com 
características fisiológicas e biológicas comuns. 

c) Os estudos centrados na noção de raça classificam a 
humanidade por meio da seleção natural e da 
organização genética. 

d) Por ser o Brasil o país com o maior número de negros e 
afrodescendentes depois do continente africano, não é 
pertinente discutir no Brasil o racismo. 

e) Nas décadas seguintes à abolição da escravatura, a 
integração dos negros à sociedade brasileira foi marcada 
pela adoção de mecanismos de inclusão que resultaram, 
recentemente, na implantação das chamadas políticas de 
ação afirmativa. 

 
QUESTÃO 66 
 
(ENEM 2010) A maioria das pessoas daqui era do campo. 
Vila Maria é hoje exportadora de trabalhadores. Empresários 
de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, procuram o 
bairro de Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente 
indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, 
para ganhar sete conto por dia. (Carlito, 43 anos, 
maranhense, entrevistado em 22/03/1998) 

Ribeiro, H.S. O migrante e a cidade: dilemas e conflitos. 
Araraquara. Wunderlich, 2001 (adaptado). 

O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura 
brasileira nas últimas décadas do século XX, consequência: 
 
a) dos impactos sociais da modernização da agricultura. 
b) da recomposição dos salários do trabalhador rural. 
c) da exigência de qualificação do trabalhador rural. 
d) da diminuição da importância da agricultura. 
e) dos processos de desvalorização de áreas rurais. 

 
QUESTÃO 67 
 
(ENEM 2010) “Pecado nefando” era expressão 
correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. 
Nefandus: o que não pode ser dito. A Assembléia de Clérigos 
reunida em Salvador, em 1707, considerou a sodomia “tão 
péssimo e horrendo crime”, tão contrário à lei da natureza, 
que “era indigno de ser nomeado”, e, por isso mesmo, 
nefando. 
NOVAIS, F.; MELLO E SOUZA, L. História da vida privada no 
Brasil. V.1.São Paulo. Companhia das Letras, 1997 
(adaptado) 
 
O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o 
recorde histórico em 2009. De acordo com o Relatório Anual 
de Assassinato de Homossexuais (LGBT – Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Travestis) nesse ano foram registrados 195 
mortos por motivação homofóbica no País. Disponível em: 
www.alemdanoticia.com.br/ultimas_noticias.php?codnotici
a=3871. Acesso em: 29 adr. 2010 (adaptado). 
 
A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual 
do outro e, muitas vezes, expressa-se sob a forma de 
comportamentos violentos. Os textos indicam que as 
condenações públicas, perseguições e assassinatos de 
homossexuais no País estão associadas: 
 
a) à baixa representatividade política de grupos 

organizados que defendem os direitos de cidadania dos 
homossexuais. 

b) à falência da democracia no País, que torna impeditiva a 
divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra 
homossexuais. 

c) à Constituição de 1988, que exclui do tecido social os 
homossexuais, além de impedi-los de exercer os seus 
direitos políticos. 

d) a um passado histórico marcado pela demonização do 
corpo e por formar recorrentes de tabus e intolerância. 

e) a uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, 
justificada a partir dos posicionamentos de correntes 
filosófico-científicas. 

 
QUESTÃO 68 
 
(UNB 2013) Assinale a opção correta com relação à questão 
da identidade. 
a) A concepção relacional da identidade implica que a 

identidade é construída em relação às convicções mais 
profundas do indivíduo. 

b) Toda declaração identitária é inacabada e instável, 
sempre experimentada mais como uma busca que como 
um fato. 

http://www.alemdanoticia.com.br/ultimas_noticias.php?codnoticia=3871
http://www.alemdanoticia.com.br/ultimas_noticias.php?codnoticia=3871
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c) Somente existe honra para o indivíduo quando não são 
ofendidos os seus direitos fundamentais, sendo 
respeitada, portanto, a ideia de que todos os indivíduos 
são iguais.  

d) Contemporaneamente, admite-se que a identidade na 
metrópole é relativamente homogênea e fruto da 
posição social do indivíduo em um grupo social. 

e) A ideia de consciência infeliz refere-se ao preconceito do 
dominador com relação ao indivíduo subordinado. 

 
QUESTÃO 69 (DISSERTATIVA) 
 
A edição 99 da Revista USP discutiu qual será o legado da 
Copa do Mundo de Futebol de 2014 para o Brasil: 

 

 
REVISTA USP/ São PAULO, n. 99 - P. 57-66 Setembro/Outubro/Novembro 
2013 

 
Com base no trecho acima, discuta a relação entre 
planejamento e os resultados que podem ser gerados para o 
país que cedia um grande evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 
QUESTÃO 70 
 
(ENEM 2011) Em 2010, um caos aéreo afetou o continente 
europeu, devido à quantidade de fumaça expelida por um 
vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de 
inúmeros voos. 
Cinco dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo 
europeu acima de 6 000 metros estava liberado, com 
exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos 
internacionais acima de 31 mil pés estavam liberados. 
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 inicio do caos? 
 
a) 3 390 pés. 
b) 9 390 pés. 
c) 11 200 pés. 
d) 19 800 pés. 
e) 50 800 pés. 

 
 
 
QUESTÃO 71 
 
(ENEM 2009) “Uma resolução do Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) estabeleceu a obrigatoriedade de 
adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado nos 
postos”.  
A exigência é que, a partir de 1.º de julho de 2009, 4% do 
volume da mistura final seja formada por biodiesel. Até 
junho de 2009, esse percentual era de 3%. “Essa medida 
estimula a demanda de biodiesel, bem como possibilita a 
redução da importação de diesel de petróleo.” 
Estimativas indicam que, com a adição de 4% de biodiesel ao 
diesel, serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel 
no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa 
estimativa, para o mesmo volume da mistura final 
diesel/biodiesel consumida no segundo semestre de 2009, 
qual seria o consumo de biodiesel com a adição de 3%, em 
milhões de litros?  
 
a) 27,75 
b) 37,00 
c) 231,25 
d) 693,75 
e) 888,00 

 
 
 
QUESTÃO 72 
 
(ENEM 2011) Sabe-se que a distância real, em linha reta, de 
uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma 
cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2 000 
km. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua 
régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era 8 
cm. 
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Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante 
está na escala de: 
 
a) 1 : 250. 
b) 1 : 2 500. 
c) 1 : 25 000. 
d) 1 : 250 000. 
e) 1 : 25 000 000. 

 
 
 
QUESTÃO 73 
 
(ENEM 2010) A música e a matemática se encontram na 
representação dos tempos das notas musicais, conforme a 
figura seguinte. 

 
Um compasso é uma unidade musical composta por 
determinada quantidade de notas musicais em que a soma 
das durações coincide com a fração indicada como fórmula 

do compasso. Por exemplo, se a fórmula de compasso for 
 

 
, 

poderia ter um compasso ou com duas semínimas ou uma 
mínima ou quatro colcheias, sendo possível a combinação de 
diferentes figuras.  

Um trecho musical de oito compassos, cuja fórmula é 
 

 
, 

poderia ser preenchido com: 
 
a) 24 fusas 
b) 3 semínimas 
c) 8 semínimas 
d) 24 colcheias e 12 semínimas 
e) 16 semínimas e 8 semicolcheias 

 
QUESTÃO 74 
 
(ENEM 2010) Uma escola lançou uma campanha para seus 
alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não 
perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 
Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias 
trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de alimentos 
por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos 
somaram-se ao grupo, e passaram a trabalhar 4 horas por 
dia nos dias seguintes até o término da campanha. 
Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido 
constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final 
do prazo estipulado seria de: 
 
 

a) 920 kg 
b) 800 kg 
c) 720 kg 
d) 600 kg 
e) 570 kg 

 
 
QUESTÃO 75 
 
(ENEM 2012) José, Carlos e Paulo devem transportar em 
suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram 
dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que 
ao final da primeira parte eles redistribuiriam a quantidade 
de laranjas que cada um carregava dependendo do cansaço 
de cada um. Na primeira parte do trajeto José, Carlos e 
Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 : 5 : 4, 
respectivamente. Na segunda parte do trajeto José, Carlos e 
Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 : 4 : 2, 
respectivamente. 
Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no 
segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, 
Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda 
parte do trajeto? 
 
a) 600, 550, 350 
b) 300, 300, 150 
c) 300, 250, 200 
d) 200, 200, 100 
e) 100, 100, 50 

 
 
QUESTÃO 76 
 
A 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 metros 
b) 3,0 metros 
c) 5,4 metros 
d) 5,6 metros 
e) 7,04 metros 

 
QUESTÃO 77 
 
(FUVEST) As retas t e s são paralelas. A medida do ângulo x, 
em graus, é  

 
a) 30  
b) 40  
c) 50  
d) 60  
e) 70 
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QUESTÃO 78 
 
(UNIRIO) As retas r1 e r2 são paralelas. O valor do ângulo α, 
apresentado na figura a seguir, é:  

 
a) 40°  
b) 45°  
c) 50°  
d) 65°  
e) 130° 

 
 
 
QUESTÃO 79 
 
(UNESP/97) Na figura, B é um ponto do segmento de reta AC 
e os ângulos DAB, DBE e BCE são retos.  
 

 
Se o segmento AD = 6 cm, o segmento AC = 11 cm e o 
segmento EC = 3 cm, as medidas possíveis de AB, em cm, 
são:  
 
a) 4,5 e 6,5.  
b) 7,5 e 3,5.  
c) 8 e 3.  
d) 7 e 4.  
e) 9 e 2.  

 
 
QUESTÃO 80 
 
(IFPE 2012) Júlia começou a estudar Geometria na sua 
escola. Com dúvida em um exercício passado pelo professor 
de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio. O enunciado era: 
“As retas r e s são paralelas; as retas u e t, duas transversais. 
Encontre o valor do ângulo x na figura abaixo”. Portanto, o 
valor de x é:  

 
 
a) 120° 
b) 125°  
c) 130°  
d) 135°  
e) 140° 

 
 
 

QUESTÃO 81 
 
(ENEM) 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 82 
 
Na Copa do mundo de 2014, realizada no Brasil, foram 
gastos com construção de estádios, segundo dados oficiais, 8 
bilhões de reais em construções de estádios, sendo que, 
desse total, 50% foi na forma de empréstimos que devem 
retornar aos cofres públicos e outros 50% que são 
compostos de recursos públicos. Segundo dados do governo, 
um aluno da rede pública do estado de São Paulo custa 
cerca de 4000 reais por ano. (Fonte: 

http://www.secretariageral.gov.br/copa2014/dialogoscopa2014 e 
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/05/10/gastoporalunode
escolapublicadeveserder2222aoano.htm) 

 
Sendo assim, quantos alunos, aproximadamente, poderiam 
ter seu estudo custeado pelo governo, se os 50% gastos com 
estádios tivessem sido gastos com o custeamento dos 3 anos 
do ensino médio desses alunos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/certo.html
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/errado.html
http://www.secretariageral.gov.br/copa2014/dialogoscopa2014
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/05/10/gastoporalunodeescolapublicadeveserder2222aoano.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/05/10/gastoporalunodeescolapublicadeveserder2222aoano.htm
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QUESTÃO 83 
 
(FUVEST) Um lateral L faz um lançamento para um atacante 
A, situado 32 m à sua frente em uma linha paralela à lateral 
do campo de futebol. A bola, entretanto, segue uma 
trajetória retilínea, mas não paralela à lateral e quando 
passa pela linha de meio do campo está a uma distância de 
12 m da linha que une o lateral ao atacante. Sabendo-se que 
a linha de meio do campo está à mesma distância dos dois 
jogadores, a distância mínima que o atacante terá que 
percorrer para encontrar a trajetória da bola será de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


