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LEIA ATENTAMENTE AS 
INSTRUÇÕES SEGUINTES 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apenas uma responde corretamente à questão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 1 a 26 

 
▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 (FUVEST 2015)  

Examine estas imagens produzidas no antigo Egito: 

 

 

 

Apud Ciro Flamarion. O Egito Antigo. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

 

As imagens revelam 

(A) o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente 
Próximo, dada a escassez de mão de obra e a 
proibição, no antigo Egito, do trabalho compulsório. 

(B) a inexistência de qualquer conhecimento 
tecnológico que permitisse o aprimoramento da 
produção de alimentos, o que provocava longas 
temporadas de fome. 

(C) o prevalecimento da agricultura como única 
atividade econômica, dada a impossibilidade de caça 
ou pesca nas regiões ocupadas pelo antigo Egito. 

(D) a dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o 
que limitava as atividades de plantio e inviabilizava a 
criação de gado de maior porte. 

(E) a importância das atividades agrícolas no antigo 
Egito, que ocupavam os trabalhadores durante 
aproximadamente metade do ano.  

 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFG 2008) 

Observe a imagem.  

 

Osíris. Disponível em: <http://www.akenatonjh.com.br/>. Acesso 
em: 21 set. 2007. 

 

A pintura egípcia pode ser caracterizada como uma 
arte que  

(A) definiu os valores passageiros e transitórios como 
forma de representação privilegiada.  

(B) concebeu as imagens como modelo de conduta, 
utilizando-as em rituais profanos.  

(C) adornou os palácios como forma de 
representação pública do poder político. 

(D) valorizou a originalidade na criação artística como 
possibilidade de experimentação de novos estilos. 

(E) elegeu os valores eternos, presentes nos 
monumentos funerários, como objeto de 
representação.  

 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(ENEM 2009) 

O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas 
de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver 
com os próprios olhos a grandiosidade do poder 
esculpida em pedra há milênios: as pirâmides de 
Gizeh, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos 
templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se 
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transformou em atração turística era, no passado, 
interpretado de forma muito diferente, pois  

(A) significava, entre outros aspectos, o poder que os 
faraós tinham para dominar e explorar grandes 
contingentes populacionais que trabalhavam nesses 
monumentos. 

(B) representava para as populações do alto Egito a 
possibilidade de migrar para o sul e encontrar 
trabalho nos canteiros faraônicos.  

(C) significava a solução para os problemas 
econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos 
deuses suas riquezas, construindo templos.  

(D) representava a possibilidade de o faraó ordenar a 
sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem 
em obras públicas, que engrandeceram o próprio 
Egito.  

(E) significava um peso para a população egípcia, que 
condenava o luxo faraônico e a religião baseada em 
crenças e superstições.  

 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Enem 2015) 

O que implica o sistema da pólis é uma 
extraordinária preeminência da palavra sobre todos 
os outros instrumentos do poder. A palavra constitui 
o debate contraditório, a discussão, a argumentação 
e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, 
assim como do jogo político. 

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: 
Bertrand, 1992 (adaptado). 

 

Na configuração política da democracia grega, em 
especial a ateniense, a ágora tinha por função 

(A) agregar os cidadãos em torno de reis que 
governavam em prol da cidade. 

(B) permitir aos homens livres o acesso às decisões 
do Estado expostas por seus magistrados. 

(C) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se 
reunia para deliberar sobre as questões da 
comunidade. 

(D) reunir os exércitos para decidir em assembleias 
fechadas os rumos a serem tomados em caso de 
guerra. 

(E) congregar a comunidade para eleger 
representantes com direito a pronunciar-se em 
assembleias. 

 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Enem 2014) 

Compreende-se assim o alcance de uma 
reivindicação que surge desde o nascimento da 
cidade na Grécia antiga: a redação das leis. Ao 
escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes 

permanência e fixidez. As leis tornam-se bem 
comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a 
todos da mesma maneira. 

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1992 (adaptado). 

 

Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia 
antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, 
buscava garantir o seguinte princípio: 

(A) Isonomia — igualdade de tratamento aos 
cidadãos. 

(B) Transparência — acesso às informações 
governamentais. 

(C) Tripartição — separação entre os poderes 
políticos estatais. 

(D) Equiparação — igualdade de gênero na 
participação política. 

(E) Elegibilidade — permissão para candidatura aos 
cargos públicos. 

 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Enem 2014) 

TEXTO I  

Olhamos o homem alheio às atividades públicas não 
como alguém que cuida apenas de seus próprios 
interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos 
atenienses, decidimos as questões públicas por nós 
mesmos na crença de que não é o debate que é 
empecilho à ação, e sim o fato de não se estar 
esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da 
ação. 

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 
1987 (adaptado). 

TEXTO II  

Um cidadão integral pode ser definido nada menos 
que pelo direito de administrar justiça e exercer 
funções públicas; algumas destas, todavia, são 
limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo 
que não podem de forma alguma ser exercidas duas 
vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo 
depois de certos intervalos de tempo prefixados. 

ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. 

 

Comparando os textos I e II, tanto para Tucídides (no 
século V a.C.) quanto para Aristóteles (no século IV 
a.C.), a cidadania era definida pelo(a): 

(A) prestígio social. 

(B) acúmulo de riqueza. 

(C) participação política. 

(D) local de nascimento. 

(E) grupo de parentesco. 
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFG – 2010) 

Analise as imagens a seguir: 

 

<www.vignamaru.com.br/upcontent/uploads/2009/03/laocoonte.jpg>
. Acesso em: 5 nov. 2009. 

 

 

<educação.uol.br/artes/ult1684u32.jhtm>. Acesso em: 5 nov. 2009. 

 

Representantes dos períodos Arcaico (VII-VI a.C) e 
Helenístico (IV-II a. C.), as esculturas gregas indicam 
uma mudança na concepção: 

 

(A) Militar, expressa no emprego de volume que 
confere aos homens representados postura vigorosa. 

(B) Estética, observada na incorporação do eixo 
assimétrico que confere movimento às obras. 

(C) Religiosa, verificada na integração de divindades 
e elementos da natureza nas representações. 

(D) Cultural, afastada das influências artísticas 
asiáticas, como a representação do rosto disforme. 

(E) Política, baseada na escolha dos seres 
representáveis, como os cidadãos comuns da pólis. 

 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFRGS 2012)  

Considere o enunciado abaixo e as três propostas 
para completá-lo.  

Os jogos pan-helênicos, que congregavam povos de 
todas as cidades gregas, deram origem às 
Olimpíadas em 776 a.C.. Naquele contexto histórico, 
as Olimpíadas foram importantes porque:  

I – contribuíram para a difusão de padrões de 
comportamento, crenças e costumes, no âmbito do 
território grego.  

II – contribuíram para estabelecer um sistema de 
contagem de tempo, à medida que foi determinado 
que as Olimpíadas deveriam ocorrer de quatro em 
quatro anos.  

III – acentuaram as rivalidades entre as cidades-
estados, as quais foram fundamentais na difusão 
das guerras.  

 

Quais estão corretas? 

(A) Apenas 1.  

(B) Apenas 2.  

(C) Apenas 3. 

(D) Apenas 1 e 2. 

(E) 1, 2 e 3. 

 
 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O país localizado na América do Sul, que possui 

geleiras eternas, vulcões, lagos de altitude, 

florestas de araucárias, ilhas, praias, áridos desertos 

e é banhado pelo oceano pacífico, é: 

 

A) Venezuela 

B) Brasil 

C) Uruguai 

D) Bolívia 

E) Chile 
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
A Cordilheira dos Andes, que vai do sul do Chile até a 
Venezuela, nasceu de forma abrupta entre dez e seis 
milhões de anos atrás, revela um estudo divulgado 
hoje pela revista Science". 

[…] Na teoria mais antiga, os cientistas acreditavam 
que a cordilheira dos Andes havia nascido há 40 
milhões de anos. No entanto, segundo Carmala 
Garzione, professora auxiliar de geologia em 
Rochester, agora será necessário modificar a teoria e 
incluir nela um processo que diz que em vez de sofrer 
erosão lentamente, a raiz de uma montanha se 
desprende e cai no candente manto do interior do 
planeta. 

Portal Terra, 05/06/2008. Cordilheira dos Andes teria 
nascido de forma abrupta. 

 

Segundo a teoria, livre desse peso, a montanha se 
ergue, e no caso dos Andes, esse levantamento foi 
de cerca de quatro mil metros em menos de quatro 
milhões de anos. 

Sobre a Cordilheira dos Andes e sua estruturação 
geológica, podemos afirmar que: 

A) é resultante das ações de um processo 
epirogenético, responsável pela formação das 
principais bacias sedimentares, tais como os Alpes, o 
Himalaia e o próprio Andes. 

B) é um tipo de dobramento moderno, que é 
resultante das ações do tectonismo que provocam 
transformações e inclinamento no relevo. 

C) é um exemplo de dobramento antigo, embora a 
sua idade geológica seja recente, pois mesmo com 
pouco tempo de formação, sua estrutura já foi 
bastante modificada pelos agentes intempéricos. 

D) é composto pelos escudos cristalinos sul-
americanos, o que se releva pela farta existência de 
minerais e pelas condições propícias para a prática 
da agricultura. 

E) é uma area de depressão do relevo preechida por 
fragmentos minerais de rochas erodias e sedimentos 
orgânicos ao longo do tempo geológico que podem se 
transformar em combustíveis fosseis. 

 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O relevo é o resultado da atuação de forças de 
origem interna e externa, as quais determinam as 
reentrâncias e as saliências da crosta terrestre. Sobre 
o tema é correto afirmar: 
 
A) Feições do macrorrelevo terrestre, como o 
constituído pelas grandes cordilheiras, têm suas 
formas explicadas pela ação da gravidade. 
B) Os processos de erosão e deposição de materiais 
estão na dependência do movimento das placas 
tectônicas. 
C) Os distintos tipos de intemperismo são fatores de 

natureza externa que contribuem para a modelagem 
do relevo terrestre. 
D) Antes da atuação antrópica, nos últimos 10 mil 
anos, o relevo era estático, isto é, não sofria grandes 
transformações. 
E) As planícies podem ser consideradas como áreas 
típicas de erosão. 

 

 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Na história da classificação do relevo várias 
propostas foram elaboradas para se chegar na mais 
usual, elaborada com as mudançãs tecnológicas e 
apoio da cartografia. Acerca da classificação do 
relevo brasileiro proposta por Jurandir Ross, é 
INCORRETO afirmar que 
 
A) considera planícies, planaltos e depressões como 
formas de relevo que se destacam regionalmente. 
B)  foi a primeira apresentada e considera  as 
classificações de relevo que abrangem todo o 
território brasileiro. 
C) conforme essa classificação, as depressões são 
superfícies do relevo que ficam situadas 
altimetricamente acima das planícies. 
D) diferencia-se das demais classificações de relevo 
por acrescentar as depressões, onde predominam 
processos erosivos. 
E) de acordo com o citado geógrafo, o território do 
estado de Goiás apresenta planaltos, planícies e 
montanhas. 

 

 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
"Não existe uma única maneira correta de representar 
o mundo, já que o planeta, tendo a forma de um 
globo, não apresenta nenhum referencial fixo. Não 
existe acima nem abaixo numa figura esférica. Assim, 
qualquer projeção expressa a perspectiva de quem a 
construiu, sendo, portanto, uma visão particular do 
mundo" (Eustáquio de Sene; João C. Moreira. 
Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e 
globalização, 1998). 
 
O texto acima refere-se às projeções cartográficas. 
Sobre esse assunto, é incorreto afirmar que: 
 
A) a projeção azimutal é, sobretudo, uma projeção 
geopolítica, pois ela expressa uma visão estratégica 
do planeta sob a perspectiva de um determinado 
Estado. 
 
B) a projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica 
conforme, pois conserva a forma dos continentes, 
mas distorce suas áreas relativas, especialmente as 
porções mais próximas aos polos.  
 
C) as projeções de Peters e de Mercator são 
cilíndricas, tendo como uma de suas características a 
representação de paralelos e meridianos formando 
entre si ângulos retos. 
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D) a projeção azimutal equidistante tem por finalidade 
revelar as distâncias e direções exatas de todos os 
pontos do globo em relação ao ponto central do 
mapa. 
 
E) os continentes e países situados nas latitudes 
maiores são destacados na projeção de Peters e os 
países situados na zona intertropical são destacados 
na projeção de Mercator. 
 

 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Leia a primeira e a segunda sentença antes de 
responder. 

 
Primeira: As imagens obtidas por satélites, uma 
espécie de sensoriamento remoto, são hoje 
importantes para a elaboração de mapas.   
 
Porque 
     Segunda: As imagens de satélites, entre outros 
atributos, podem oferecer informações significativas 
para a previsão do tempo e o controle ambiental, 
permitindo cartografar eventos como queimadas em 
florestas e trajetos de furacões.        
Assinale: 
 
A) se a primeira afirmativa é falsa e a segunda é 
verdadeira. 
 
B) se a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, 
falsa. 
 
C) se as duas afirmativas são verdadeiras e uma é 
justificativa da outra. 
 
D) se as duas afirmativas são falsas. 
 
E) se as duas afirmativas são verdadeiras e uma não 
é justificativa da outra. 

 

 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre a estrutura geológica do território brasileiro, é 
incorreto afirmar que: 
 
A)  o território brasileiro não foi marcado por 
dobramentos modernos. 
 
B) as bacias sedimentares, onde se encontram as 
reservas petrolíferas e carboníferas, são de origem 
paleozoica, mesozoica e cenozoica. 
 
C) os escudos cristalinos que afloram no território 
brasileiro, ricos em ferro, ouro, manganês e níquel, 
são de origem pré-cambriana. 
 
D) na história geológica do país não há notícia de 
vulcanismo. 
 
E) transgressões marinhas marcaram nosso território 
durante a Era Mesozoica. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O Chile e o Japão têm sido assolados em 2011 por 
erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis que 
provocaram grandes perdas humanas e econômicas. 
A propósito dos terremotos, vulcanismo e suas 
consequências verifica-se que: 
 
A) os terremotos no Japão foram causados pela 
divergência das placas tectônicas de Nazca e 
Euroasiática, as mais instáveis do planeta. 
 
B) o Chile compõe o "Círculo de Fogo do Pacífico", 
uma área de intenso vulcanismo e atividade sísmica. 
 
C) o Brasil, situado no centro de uma placa tectônica, 
apresenta uma área insignificante de rochas de 
origem vulcânica. 
 
D) a desativação de usinas nucleares no Japão, até a 
década de 2020, foi a medida adotada para eliminar o 
risco de acidentes radioativos, em caso de 
terremotos. 
 
E) as rochas provenientes do resfriamento e 
solidificação da lava vulcânica são chamadas de 
sedimentares, como o mármore. 
 
 
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(ENEM 2015) 
Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o 
homem moderno está esmagado por um profundo 
sentimento de impotência que o faz olhar fixamente e, 
como que paralisado, para as catástrofes que se 
avizinham. Por isso, desde já, salienta-se a 
necessidade de uma permanente atitude crítica, o 
único modo pelo qual o homem realizará sua vocação 
natural de integrar-se, superando a atitude do simples 
ajustamento ou acomodação, aprendendo temas e 
tarefas de sua época. 
 
FREIRE. P. Educação como prática da liberdade. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 
 
Paulo Freire defende que a superação das 
dificuldades e a apreensão da realidade atual será 
obtida pelo(a) 
 
a) desenvolvimento do pensamento autônomo. 
b) obtenção de qualificação profissional. 
c) resgate de valores tradicionais. 
d) realização de desejos pessoais. 
e) aumento da renda familiar. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(ENEM 2010) 
A ética exige um governo que amplie a igualdade 
entre os cidadãos. Essa é a base da pátria. Sem ela, 
muitos indivíduos não se sentem “em casa”, 
experimentam-se como estrangeiros em seu próprio 
lugar de nascimento. 
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(SILVA, R. R. Ética, defesa nacional, cooperação dos 
povos. OLIVEIRA, E. R (Org.) Segurança & Defesa 
Nacional: da competição à cooperação regional. São 
Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2007). 
 
Os pressupostos éticos são essenciais para a 
estruturação política e integração de indivíduos em 
uma sociedade. De acordo com o texto, a ética 
corresponde a: 
 
a) valores e costumes partilhados pela maioria da 
sociedade. 
b) preceitos normativos impostos pela coação das leis 
jurídicas. 
c) normas determinadas pelo governo, diferentes das 
leis estrangeiras. 
d) transferência dos valores praticados em casa para 
a esfera social. 
e) proibição da interferência de estrangeiros em 
nossa pátria. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Aliás, as idéias gerais só podem introduzir-se no 
espírito com o auxílio das palavras, e o entendimento 
só as apreende por meio das proposições. Esta é 
uma das razões por que os animais não poderiam 
formar tais idéias nem jamais adquirir a 
perfectibilidade que dependem delas. Quando um 
macaco vai sem hesitar de uma noz para outra, 
pensar-se-á que tenha a ideia geral dessa espécie de 
fruto e que compare seu arquétipo com esses dois 
indivíduos? Provavelmente não; mas a visão de uma 
dessas nozes traz à sua memória as sensações que 
recebeu da outra, e seus olhos, de certa maneira 
modificados, anunciam ao seu paladar a modificação 
que vai receber. Qualquer idéia geral é puramente 
intelectual. 
 
ROUSSEAU, J.-J. Discurso Sobre a Origem e os 
Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. 
São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 183. 
 
A relação entre o homem e a natureza é usada com 
frequência na filosofia de Jean Jacques Rousseau. A 
linguagem e o pensamento se mostram como 
atributos importantes para pensar esta relação, a 
partir do fragmento filosófico acima, é possível 
estabelecer: 
 
a) Tanto o homem como o animal formam ideias que 
diferem entre si apenas pela intensidade do 
pensamento. 
b) Aos animais superiores é dada a capacidade de 
formar ideais gerais segundo o aperfeiçoamento da 
linguagem. 
c) A memória articula as ideias das coisas de forma a 
afastar o homem das confusões das sensações. 
d) O homem se afasta da natureza com o auxílio do 
uso das palavras, o que propicia a formação das 
ideias gerais. 
e) A cultura humana representa o desenvolvimento da 

linguagem que o homem partilha com o animal. 
  
 
 
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Toda linguagem é um sistema de signos. O signo, 
segundo definição do filósofo Charles Sanders Peirce, 
é uma coisa que está no lugar de outra sob algum 
aspecto. Marque a alternativa que expressa 
corretamente a classificação dos tipos de signos: 
 
a) A representação de um carro por meio de um 
“brrrrrrruuuuuummmmmmm” é um signo denominado 
símbolo.  
b) Um signo de tipo índice mostra uma relação de 
causa e efeito entre o objeto e o signo que o 
representa. 
c) Um ícone é uma relação arbitrária que se 
estabelece entre o objeto e o signo que o representa. 
d) O desenho de um carro é signo de tipo índice. 
e) Quando ocorre uma relação de semelhança entre o 
objeto e o signo, classifica-o como símbolo. 
 
 
 
▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a pintura a seguir: 
 

 
A perspicácia (1936), René Magritte 
 
Neste autorretrato, o artista fez uma referência ao 
próprio ato de pintar, exemplo da função 
metalinguística. Assim como em várias outras 
situações em que se faz uso dessa função, é 
importante destacar que na linguagem o processo de 
significação 
a) É capaz de desvelar a realidade dos objetos a ser 
decodificada pelas palavras. 
b) Permite delimitar nossa experiência com os 
objetos. 
c) Aponta para os erros da consciência quanto à 
realidade. 
d) Dissimula a presença do objeto que está longe de 
nós. 
e) É uma construção da razão, isto é, uma invenção 
do sujeito para se aproximar da realidade. 
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Unesp/2013) Hoje, a melhor ciência informa que as 
etnias são variações cosméticas do núcleo genético 
humano, incapazes sozinhas de determinar a 
superioridade de um indivíduo ou grupo sobre outros. 
Segundo o médico Sérgio Pena, não somos todos 
iguais, somos igualmente diferentes. É uma beleza, 
do ponto de vista da antropologia genética, esperar 
que, um dia, ela ajude a desvendar o enigma clássico 
da condição humana que é a eterna desconfiança do 
outro, do diferente, do estrangeiro. O DNA nada sabe 
desse sentimento. No seu coração genético, a 
espécie humana é tão mais forte e sadia quanto mais 
variações apresenta. 
(Fábio Altman. Unidos pelo futebol … e pelo DNA. 
Veja, 09.06.2010. Adaptado.) 
 
Esta reportagem aborda o tema das diferenças entre 
as etnias humanas sob um ponto de vista 
contrastante em relação a outras abordagens 
vigentes ao longo da história. Em termos éticos, trata-
se de uma abordagem promissora, pois... 
 
A) opõe-se às teorias antropológicas que criticaram o 
etnocentrismo ocidental em seu papel de justificação 
ideológica do colonialismo. 
B) apresenta argumentos científicos que provam o 
caráter prejudicial da miscigenação para o progresso 
da humanidade. 
C) fornece uma fundamentação científica para 
justificar estereótipos racistas presentes no 
pensamento cotidiano e no senso comum. 
D) permite um questionamento radical dos ideais 
universalistas inspiradores de políticas de 
preservação dos direitos humanos. 
E) estabelece uma ruptura com teorias eugenistas 
que defenderam a purificação racial como meio de 
aperfeiçoamento da humanidade. 
 
 
▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o texto seguinte: 
Resposta intelectual às novas situações colocadas 
pela revolução industrial. Boa parte de seus temas de 
análise e de reflexão foi retirada das novas situações, 
como exemplo, a situação da classe trabalhadora, o 
surgimento da cidade industrial, as transformações 
tecnológicas, a organização do trabalho na fábrica 
etc. 
MARTINS, Carlos B. O que é sociologia. São Paulo: 
Brasiliense, 1982. Coleção Primeiros Passos. 
 
Do texto acima, depreende-se que  
 
A) a Sociologia surge para resolver os problemas 
advindos com as grandes revoluções ocorridas no 
século XVIII e manter o status quo da classe 
dominante. 
B) os temas tratados pela Sociologia voltam-se para a 
solução de conflitos de classe e visam à 
transformação do status quo da classe dominante no 
capitalismo. 
C) a sociedade industrial coloca questões como a 
organização do trabalho, as inovações tecnológicas e 

o conflito de classes, objetos de estudo da Sociologia 
funcionalista. 
D) o pensamento sociológico volta-se, de maneira 
divergente, para a análise do social como problema 
fruto da situação vivida no contexto do século XVIII. 
E) as consequências sociais decorrentes das grandes 
revoluções ocorridas no século XVIII no mundo 
europeu são analisadas unilateralmente pela 
Sociologia. 
 
 
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Aprendemos em aula o que é socialização, 
humanização, valores, fato social, instituição social, 
contato social, sociabilidade etc. Responda: o que é 
SOCIABILIDADE? 
 
A) é a capacidade natural da espécie humana para se 
adaptar às mudanças no meio ambiente. 
B) é a capacidade natural da espécie humana para 
viver em sociedade. 
C) é a capacidade natural da espécie humana para se 
desenvolver com o passar do tempo. 
D) é a capacidade natural da espécie humana para 
modificar o meio em que vive. 
E) Nenhuma está correta. 
 
 
▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Para Émile Durkheim, é característica do fato social: 
 
A) exercer sobre o indivíduo o controle, através da 
coerção social. 
B) dar liberdade ao indivíduo, em uma dada 
sociedade, de praticar ações e atitudes ligadas ao 
seu senso crítico. 
C) ser particular de cada indivíduo, sem interferência 
do grupo social no qual está inserido. 
D) ser geral e igual em todas as sociedades. 
E) todas estão corretas.  
 
 
▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A educação se configura como uma Instituição Social 
devido a: 
 
1 – Ao fato de que em todas as culturas sociais existe 
a necessidade de transmissão das normas e valores 
para as gerações mais novas. 
2 – A justificativa de uma preparação do indivíduo 
para o convívio em sociedade, como um cidadão. 
3 – Ao fato de se instituir uma preocupação constante 
com a produção de novos métodos educacionais nas 
escolas. 
 
Da questões acima estão corretas: 
 
A) Apenas a nº 1 está correta. 
B) Apenas a 1 e a 3 estão corretas. 
C) Apenas a 1 e a 2 estão corretas. 
D) Apenas a nº3 está Correta. 
E) Apenas a 2 e a 3 estão corretas. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 27 a 50 

 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A figura a seguir representa a experiência de Redi. 

 
Os resultados desta experiência fortaleceram a teoria 

sobre a origem da vida, denominada: 

(A) Hipótese autotrófica. 

(B) Hipótese heterotrófica. 

(C) Geração espontânea. 

(D) Abiogênese. 

(E) Biogênese. 

 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Leia o texto a seguir. 

."O processo metabólico no qual os seres empregam 
energia luminosa na produção de compostos 
orgânicos exige um grau elevado de complexidade 
estrutural e funcional. Isso implica que os primeiros 
seres vivos possuíam um sistema enzimático 
bastante desenvolvido" . 

Qual a teoria/hipótese sobre a origem da vida se 

refere o texto? 

(A) Endossimbiótica 

(B) Panspermia  

(C) Hipótese autotrófica 

(D) Biogênese 

(E) Nebular 

 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

      O experimento realizado por Louis Pasteur, utilizando 

frascos com pescoço de cisne e caldos nutritivos, 

derrubou a hipótese: 

(A)   autotrófica. 

(B)   da biogênese. 

(C)   heterotrófica. 

(D)   da abiogênese. 

(E)   da panspermia. 

 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Com o desenvolvimento da Teoria da Tectônica de 
Placas, fenômenos como a formação das cadeias 
montanhosas e das fossas submarinas foram melhor 
compreendidos. Assim, a formação da Cordilheira dos 
Andes ocorreu devido: 

(A) a limites divergentes entre placas. 

(B) a falha em uma dorsal oceânica. 

(C) a expansão do assoalho oceânico. 

(D) a erupção vulcânica. 

(E) a colisão de placas tectônicas. 

 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma característica que diferencia procariontes dos 
eucariontes é a ausência de: 

(A) material genético. 

(B) citoplasma. 

(C) membrana nuclear. 

(D) células. 

(E) proteínas. 

 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a imagem. 
 

 

A imagem faz uma crítica sobre a 

(A) extinção dos dinossauros. 

(B) atmosfera primitiva. 

(C) competição entre os animais. 

(D) formação dos oceanos. 

(E) deriva continental. 
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Observe a figura que ilustra o experimento de Miller e 
Urey em 1953. 

 

 

O que os cientistas quiseram mostrar neste 
experimento? 

(A) Um ser vivo só pode originar de outro ser vivo. 

(B) As moléculas inorgânicas podem se combinar 
formando proteínas.  

(C) A capacidade de formação de seres 
fotossintetizantes. 

(D) A presença de água na atmosfera primitiva. 

(E) A produção de sais nos oceanos primitivos. 

 
 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Observe a imagem. 

 

A mensagem contida na imagem faz alusão a qual 
teoria/hipótese sobre a origem da vida? 

(A)  Abiogenese. 

(B)  Autotrófica. 

(C)  Criacionismo. 

(D)  Panspermia. 

(E)  Heterotrofica. 

 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Questões de Química 
Para a resolução das questões considere as massas 
atômicas: hidrogênio (H=1); oxigênio (O= 16); cálcio 
(Ca=40); sódio (Na=23); enxofre (S=32) 
Na reação entre 40 g de hidrogênio (H2) e 380 g de 
oxigênio (O2) podemos afirmar que: 

(A) são produzidos 420 g de água (H2O).  
(B) o reagente em excesso é o oxigênio. 
(C) não existe reagente em excesso.    
(D) o reagente em excesso é o hidrogênio.   
(E) nessa proporção a reação não obedece a lei de 
Lavoisier. 
 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observando a informação nutricional de um litro de 

leite, figura a seguir,  podemos afirmar que: 

 
(A) o leite é rico em fibra alimentar.  
(B) em 400 ml de leite existem 160 mg de sódio. 
(C) o leite tem mais proteínas que gorduras. 
(D) em 200 ml de leite temos 6X10-3 mol de cálcio. 
(E) não existem aditivos químicos no leite.  
 
 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre as substâncias iônicas é correto afirmar que: 
(A) são capazes de conduzir corrente elétrica no 
estado líquido e em solução aquosa.  
(B) o sal de cozinha e o açúcar são exemplos de 
substâncias iônicas pois são eletricamente neutras. 
(C) apresentam cargas positivas (ânions) e cargas 
negativas (cátions). 
(D) apresentam sempre a mesma quantidade de 
cátions e ânions. 
(E) se apresentam no estado líquido à temperatura 
ambiente. 
 
 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Em um laboratório foram pesados 136g de sulfato de 
cálcio (CaSO4) e transferidas para um Becker, aonde 
se adicionou água até completar 500 ml. Sobre essa 
solução podemos afirmar: 
(A) foi dissolvido um mol de partículas de CaSO4. 
(B) teremos a mesma quantidade de íons Ca+2 e SO4

2-  
(C) apresenta uma concentração molar igual a 2 M. 
(D) se adicionarmos mais água, diminuiremos a 
concentração dessa solução. 

(E) todas as afirmativas estão corretas. 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre as substâncias moleculares é correto afirmar: 
(A) apresentam a mesma quantidade de cátions e 
ânions pois são eletricamente neutras. 
(B) a temperatura ambiente se apresentam no estado 
sólido. 
(C) suas partículas, desprovidas de carga elétrica, 
são chamadas de moléculas. 
(D) conduzem corrente elétrica somente no estado 
líquido. 
(E) não conduzem corrente elétrica no estado sólido 
pois as cargas elétricas não tem liberdade de 
movimento. 
 
 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Quanto a equação da reação química representada 
abaixo pode-se afirmar: 
 
      H2SO4                    SO4

2-    +    H+ 

 
(A) a equação está devidamente balanceada   
(B) representa a ionização do cloreto de sódio. 
(C) a estequiometria dessa equação da reação 
balanceada é de 1:1. 
(D) na equação balanceada, um mol de H2SO4 produz 
um mol de íons SO4

2- e dois mols de íons H+. 
(E) por ser uma substância molecular o H2SO4 

somente conduz a corrente elétrica no estado líquido. 
 
 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Através da solubilidade, da densidade e da 
recristalização é possível fazer a diferenciação entre 
algumas substâncias. Sobre esse assunto é correto 
afirmar: 
(A) a solubilidade não depende da temperatura. 
(B) O que pode diferenciar uma substância de outra 
são as propriedades físicas desses materiais. 
(C) a densidade é a relação entre a massa do soluto 
e a massa do solvente em uma solução. 
(D) a recristalização pode ser obtida somente através 
de uma solução saturada. 
(E) água com sal é exemplo de solução que sempre 
será homogênea, independentemente da quantidade 
de soluto e solvente. 
 
 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Qual das afirmativas abaixo está correta: 
 
(A) gás hidrogênio e gás oxigênio podem ser obtidas 
na decomposição da água, por eletrólise. 
(B) concentração molar relaciona a quantidade de mol 
da solução existente em cada litro do soluto. 
(C) A massa molar do sulfato de sódio (Na2SO4) é 
igual a 146 g/mol. 
(D) se adicionarmos a 200 ml de uma solução 0,3 
molar de hidróxido de sódio (NaOH) mais 100 ml de 
água, a nova concentração dessa solução será 0,4 
molar. 
(E) Se um vinagre foi produzido usando-se 5% em 
massa de ácido acético, isso indica que existem 5 g 
desse ácido para cada 1000 g da solução.  

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Um objeto cai livremente do alto de um edifício. Após 
ter percorrido 320 cm, ele passa por um andar que 
mede 2,85 m de altura. Quanto tempo ele gasta para 
passar por esse andar? Desprezar a resistência do ar 

e assumir g = 10 m/s2. 

a) 1,0s 

b) 0,80s 

c) 0,30s 

d) 1,2s 

e) 1,5s 

 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Duas bolas A e B, sendo a massa de A igual ao triplo 
da massa de B, são lançadas verticalmente para 
cima, a partir de um mesmo plano horizontal com 
velocidades iniciais iguais. Desprezando-se a 
resistência que o ar pode oferecer, podemos afirmar 
que: 

a) o tempo gasto na subida pela bola A é maior que o 
gasto pela bola B também na subida; 

b) a bola A atinge altura menor que a B; 

c) a bola B volta ao ponto de partida num tempo 
menor que a bola A; 

d) as duas bolas atingem a mesma altura; 

e) os tempos que as bolas gastam durante as 

subidas são maiores que os gastos nas descidas. 

 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir 
do solo e, ao atingir a sua altura máxima, inicia o 
movimento de queda livre. Sobro o movimento 
executado pelo objeto, a única alternativa incorreta é 

a) a aceleração durante a subida é negativa; 

b) o tempo na subida é maior do que na queda; 

c) no momento em que o corpo atinge a altura 
máxima, sua velocidade é igual a zero; 

d) o objeto demora o mesmo tempo na subida e na 
descida; 

e) a aceleração do corpo durante a queda é positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Para serrar os ossos e carnes congeladas, um 
açougueiro utiliza uma serra de fita que possui três 
polias e um motor. O equipamento pode ser montado 
de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de 
segurança, é necessário que a serra possua menor 
velocidade linear. 

  

Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a 
justificativa desta opção? 

A) Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades 
lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver 
maior raio terá menor frequência. 
 

B) Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências 
iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade 
linear em um ponto periférico. 
 

C) P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências 
diferentes e a que tiver maior raio terá menor 
velocidade linear em um ponto periférico. 

D) P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes 
velocidades lineares em pontos periféricos e a que 
tiver menor raio terá maior frequência. 

E) Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes 
velocidades lineares em pontos periféricos e a que 
tiver maior raio terá menor frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

  
 

Na bicicleta, a coroa A conecta-se à catraca B através 
da correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira 
R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. 

Nesta situação, supondo que a bicicleta se move sem 
deslizar, as magnitudes das velocidades angulares, 
ωA, ωB e ωR, são tais que 

A) ωA < ωB = ωR  
B) ωA = ωB < ωR  
C) ωA = ωB = ωR  
D) ωA < ωB < ωR  
E) ωA > ωB = ωR 
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Veja a figura abaixo: nela há um bloco de massa m = 
2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido a duas 
forças horizontais de intensidades F1 = 100 N e F2 = 

75 N. Determine a aceleração adquirida pelo bloco, 
nas unidades do SI. 

 

a) 5 m/s2 
b) 11 m/s2 
c) 15 m/s2 
d) 10 m/s2 
e) 0 

 

 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Muitas áreas do conhecimento humano trabalham 
diretamente com conhecimentos de física, e uma 
delas é a área esportiva. Por isso, um físico foi 
convidado para projetar uma rampa para lançamentos 
de bicicletas e foram dadas as seguintes informações: 
a rampa, no formato de um triângulo retângulo, deve 
ter 4m de comprimento horizontal por 3m de altura, 
conforme a figura: 

 

 

Um conjunto ciclista-bicicleta é lançado com uma 

velocidade inicial Vo = 36km/h, com o objetivo de 

atingir a maior altura possível. Considerando-se g = 

10m/s² e as informações dadas, a altura máxima 

atingida com relação ao solo em metros, será 

 

a) 3,6 m 
b) 4,2 m 
c) 4,8 m 
d) 5,4 m 
e) 6,0 m 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Marta, a craque, chuta, em seqüência, três bolas  P, 
Q e R , cujas trajetórias estão representadas na figura 
a seguir 

 
 

Sejam t(P), t(Q) e t(R) os tempos gastos, 
respectivamente, pelas bolas P, Q e R, desde o 
momento do chute até o instante em que atingem o 
solo. Considerando-se essas informações, é 
CORRETO afirmar que: 

a) t(Q) > t(P) = t(R) 

b) t(R) > t(Q) = t(P) 

c) t(Q) > t(R) > t(P) 

d) t(R) > t(Q) > t(P) 

e) t(R) = t(Q) = t(P) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Questões de 51 a 80 

 

Questões de 51 a 55 (opção de inglês) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Olympic task: Tokyo is already in crisis 
management mode for 2020 Games 
 
With four years to go, Tokyo wants to ensure its 
Olympic Games will be protected against both cyber-
attacks and earthquakes. 
 
With four years to go until it hosts the Olympics, 
Tokyo has already had to contend with several crises. 
Controversy over the cost of the main stadium forced 
the organisers to invite submissions for a second 
design; the original logo had to be scrapped amid 
plagiarism claims; and the Guardian revealed that the 
city’s Olympic bidders had made suspicious payments 
to a secret bank account. 
 
And in June, just as Tokyo’s preparations were 
picking up speed, its governor, Yoichi Masuzoe, 
resigned over an expenses scandal, leaving the city 
momentarily rudderless until his replacement, Yuriko 
Koike, was elected at the end of July.  
 
<https://www.theguardian.com/public-leaders-
network/2016/sep/01/tokyo-2020-olympic-games-
crisis-management-earthquakes> 
01 set. 2016 [Adaptado] 
 
Glossário: 
to contend: lutar 
scrapped: descartado 
amid: em meio a 
claims: reclamações 
bidders: licitantes 
resigned: renunciou 
rudderless: sem leme 
 
Segundo o excerto da matéria publicada no jornal 
britânico The Guardian, a cidade de Tóquio, que 
sediará os Jogos Olímpicos de 2020, já está tendo de 
lidar com crises em diversos aspectos, seja de ordem 
política, econômica, artística, além de problemas 
relacionados à internet e à natureza. Qual frase do 
excerto diz respeito a um problema de ordem 
artística? 
 

a) Tokyo wants to ensure its Olympic Games will 
be protected against both cyber-attacks and 
earthquakes. 

b) Controversy over the cost of the main stadium 
forced the organisers to invite submissions for 
a second design. 

c) [T]he original logo had to be scrapped amid 
plagiarism claims. 

d) [T]he city’s Olympic bidders had made 
suspicious payments to a secret bank 
account. 

e) [I]ts [Tokyo’s] governor, Yoichi Masuzoe, 
resigned over an expenses scandal. 

 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
“Will I see you tomorrow?” 
[…] 
“I’d like that.” 
[…] 
“Can you be here about noon?” 
“Sure. What do you want to do?” 
“You’ll see,” he answered. “I know just the place to 
go.” 
“Have I ever been there before?” 
“No, but it’s a special place.” 
“Where is it?” 
“It’s a surprise.” 
“Will I like it?” 
“You’ll love it,” he said. 
 
Sparks, Nicholas. The Notebook. New York: Vision, 
2004, p. 76-77.  
 
O excerto é do romance The Notebook, de Nicholas 
Sparks. Trata-se de um diálogo entre o casal de 
personagens Noah e Alli, que já foram apaixonados 
um pelo outro no passado. O que está expresso 
nesse diálogo? Trata-se de um convite de Noah a 
Allie para 
 

a) um passeio na manhã seguinte. 
b) uma visita a um lugar onde ela já estivera 

antes. 
c) uma visita ao local onde se conheceram. 
d) uma visita a um local que ela insistia em 

conhecer. 
e) um passeio num lugar que a faria se sentir 

muito bem. 

 

 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Brazil's Senate ousts Dilma Rousseff in 
impeachment vote 

Brazil's first female president is out of a job, 
but not barred from the ballot if she wants to run 
again. 

The South American country's Senate voted 
61-20 Wednesday to remove President Dilma 
Rousseff from office, finding her guilty of breaking 
budgetary laws in an impeachment trial. 

Michel Temer, Rousseff's former vice 
president who has been serving as interim president 
since her suspension in May, will assume the office of 
president and serve out the remainder of her term. 

https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games
https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/15/tokyo-governor-yoichi-masuzoe-resigns-expenses-scandal
https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2016/sep/01/tokyo-2020-olympic-games-crisis-management-earthquakes
https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2016/sep/01/tokyo-2020-olympic-games-crisis-management-earthquakes
https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2016/sep/01/tokyo-2020-olympic-games-crisis-management-earthquakes
https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games
https://www.theguardian.com/sport/2016/may/11/tokyo-olympics-payment-diack-2020-games
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/15/tokyo-governor-yoichi-masuzoe-resigns-expenses-scandal
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Temer, a leader of the Brazilian Democratic 
Movement Party, was sworn in Wednesday afternoon. 

Temer, 75, inherits a tattered economy, along 
with the keys to the presidential palace in Brasilia, the 
nation's capital. 

He met with his Cabinet and promised to 
tackle unemployment. 

"I am not saying it is an easy task, since we 
have almost 12 million people unemployed in this 
country," he said, according to a CNN translation. "It's 
a scary number, and there is nothing less dignified 
than unemployment." 

Sen. Lindbergh Farias of the Workers' Party 
made an impassioned plea against Rousseff's 
impeachment. 

"This is a farce. This is a pretext. This is 
absolutely irrelevant. There are two types of senators, 
the one that know there was no crime of responsibility 
and vote against the impeachment and those that 
know there was no crime of responsibility and vote in 
favor," he said, shouting from the Senate floor. 

Sen. Ronaldo Caiado of the Democrats 
argued that Rousseff should be ousted, arguing that 
lawmakers weren't the ones behind the impeachment 
process. 

"It began because 90% of the population has 
said loudly, no more (Workers' Party)," he said. 

"When Brazil or when a president is 
impeached for a crime that they have not committed, 
the name we have for this in democracy -- it's not an 
impeachment, it is a coup," said Dilma after the 
Senate voted to launch the proceedings. 

 
Avaiable at: 
<http://edition.cnn.com/2016/08/31/americas/brazil-
rousseff-impeachment-vote/> September 9th, 2016. 
 
Dilma Roussef, ex-presidente do Brasil pelo Partido 
dos Trabalhadores, foi destituída do cargo de 
presidente na quarta-feira do dia 31 de agosto de 
2016, após uma votação do Senado em que 61 
senadores votaram a favor do impeachment, 
enquanto 20 votaram contra. Considerando o 
conteúdo do que se apresenta no artigo, qual das 
frases abaixo consiste em uma opinião? 

a) Brazil's first female president is out of a job, 
but not barred from the ballot if she wants to 
run again. 

b) "(…) we have almost 12 million people 
unemployed in this country”. 

c) Temer, a leader of the Brazilian Democratic 
Movement Party, was sworn in Wednesday 
afternoon. 

d) The South American country's Senate voted 
61-20 Wednesday to remove President Dilma 
Rousseff from office.  

e) “When Brazil or when a president is 
impeached for a crime that they have not 
committed (…) it is a coup”. 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Flats/Rooms Offered 
RENT FREE ROOM modern comfortable flat, 
furnished, near London, share kitchen, bathroom, TV, 
near tube, bus, shops, offered by bachelor musician to 
quiet, friendly, non-smoking girl. STUDENTS 
preferred, references essential, exchange 
housekeeping. $35 per month plus deposit. Tel. 732-
4367 after 6:00 p.m. 
 
O gênero textual denominado “anúncio 
classificado” possui uma característica que lhe é 
intrínseca, a persuasão. Como a finalidade discursiva 
pauta-se por divulgar algo, o objetivo é persuadir o 
interlocutor com vistas a satisfazer tal pretensão.  
Comumente, temos a oportunidade de nos deparar 
com anúncios de diversas naturezas: venda, troca, 
aluguel de imóveis, veículos, objetos, dentre outros.  
 
Adaptado de: 
<http://portugues.uol.com.br/redacao/anuncioclassific
ado.html> 
 
No caso do texto acima, do que se trata? 
 

a) de um anúncio de venda de um apartamento 
moderno e confortável, com quarto e cozinha, 
em Londres. 

b) de um anúncio de venda de uma confortável 
casa, toda mobiliada, com quarto, cozinha, 
sala com TV, em Londres. 

c) de um anúncio que oferece a troca de uma 
casa por um apartamento moderno e 
confortável, perto de Londres. 

d) de um anúncio de um quarto vago para 
alugar, em um apartamento mobiliado, com 
uso compartilhado da cozinha. 

e) de um anúncio de aluguel de um quarto 
confortável, numa casa moderna e grande, 
toda mobiliada, em Londres. 

 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
O gato Garfield é a estrela de uma das tirinhas mais 
famosas da história. Preguiçoso, guloso, amante de 
televisão e, acima de tudo, sarcástico, Garfield é 
dissimulado com seu dono, o cartunista Jon Arbuckle, 
fazendo-o, quase sempre, cair em seus truques. No 
caso da tirinha abaixo, o que acontece?   
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a) Garfield culpa a força da gravidade da Terra 
pelo seu excesso de peso. 

b) Garfield quer experimentar alimentos de 
outros planetas para perder peso. 

c) Garfield sugere que Jon mude de planeta 
para não vê-lo acima do peso. 

d) Jon fica triste quando Garfield decide procurar 
um novo dono em outro planeta. 

e) Quanto maior a força da gravidade do 
planeta, mais fome Garfield sente.  

 

 

Questões de 51 a 55 (opção de espanhol) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
¿Dormirías en un hotel al aire libre? 
El auténtico hotel al aire libre es una cama doble 
situada sobre un suelo embaldosado, con un muro de 
poco más de medio metro de altura a sus espaldas y 
dentro de una especie de refugio, ligeramente 
excavado en la tierra, para resguardar a los 
huéspedes de las corrientes de aire. La habitación 
con vista a las estrellas, sin paredes, techo, ni 
edificación alguna, fue creada por los artistas Frank y 
Patrik RiKlin y el profesional hostelero Daniel 
Charbonnier, conocidos por desarrollar previamente 
otro concepto innovador: “el hotel cero estrellas”. 
Texto adaptado de: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/destinos/2016/
09/16/dormirias-en-un-hotel-al-aire-libre. Acesso em: 
16/09/16. 
 
Segundo o texto, o conceito inovador desenvolvido 
pelos artistas Frank, Patrik e Daniel “el hotel cero 
estrellas” faz referência  
 
A) às estrelas que podem ser vistas ao ar livre. 
B) à classificação dos meios de hospedagem. 
C) aos artistas que frequentarão o hotel. 
D) ao desenho específico desse hotel. 
E) à pouca quantidade de material necessário em sua 
construção. 

 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Diáspora tibetana: una vida en el exilio 
Escaparon del Tíbet hace décadas, dejando atrás a 
sus familiares, y saben que morirán sin volver a su 
tierra. Huyendo del autoritario régimen chino, 200.000 
refugiados forman la diáspora tibetana, de los que 
150.000 se han instalado en la India al cobijo de su 
venerado líder espiritual, el Dalái Lama, exiliado en 
este país. 
Texto adaptado de: 
http://www.abc.es/internacional/abci-diaspora-
tibetana-vida-exilio-2016091803 44_noticia.html. 
Acesso em: 19/09/2016 
 
De acordo com o texto cerca de 150.000 tibetanos 
saíram da China e se refugiaram na Índia para fugir 
do regime autoritarista. A expressão utilizada no texto 
“al cobijo” pode ser entendida por 

A) sob o amparo do líder espiritual. 
B) sob a concordância do Dalai Lama.  
C) sob as leis do seu venerado líder. 
D) sob as rédeas do líder espiritual. 
E) sob o regime do pais. 

 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
De la duda al triple-triple: 10 momentos de Usain 
Bolt durante los Juegos 
Rio 2016 21/08/2016 17H27 
Usain Bolt vino, vio y venció. Y sale de los Juegos 
Olímpicos no solo con su triple-triple en el bolsillo, 
sino también con el título del atleta más carismático, 
bromista y el que más aprovechó Río 2016, en todos 
los sentidos. El jamaicano, que cumplirá 30 años el 
día de la ceremonia de clausura, conquistó al público 
brasileño y también ha sido del agrado tanto de los 
dirigentes como de los patrocinadores. Después de 
todo, en palabras de Bolt, él llevó al atletismo a otro 
nivel de importancia por encima de otros deportes. 
El camino del jamaicano hasta las tres medallas de 
oro en Río incluye momentos dramáticos, de 
superación, de entretenimiento y de gloria.  
Disponível em: 
https://www.rio2016.com/es/noticias/de-la-duda-al-
triple-triple-10-momen tos-de-usain-bolt-durante-los-
juegos. Acesso em: 15/09/16. 
 
De acordo com o texto, a expressão “la ceremonia de 
clausura” pode ser entendida como 
 
A) cerimônia de entrega das medalhas. 
B) cerimônia de abertura das olimpíadas. 
C) cerimônia de encerramento dos jogos. 
D) cerimônia para ascender a tocha olímpica. 
E) cerimônia para escolha do próximo pais sede das 
olimpíadas. 

 

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?q=tiritas+de+mafal
da+sobre+la+calle. Acesso em: 19/09/16. 
 
Na tirinha de Mafalda, especialmente no último 
quadro, se observa   
 
A) a paixão de Mafalda pelas plantas. 
B) uma crítica à falta de espaço adequado para 
colocar uma planta. 
C) o descaso de Mafalda com sua planta. 
D) uma crítica às condições do meio ambiente no 
planeta. 
E) a relação de tamanho entre o globo terrestre e o 
vaso de planta. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/destinos/2016/09/16/dormirias-en-un-hotel-al-aire-libre
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/destinos/2016/09/16/dormirias-en-un-hotel-al-aire-libre
http://www.abc.es/internacional/abci-diaspora-tibetana-vida-exilio-2016091803%2044_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-diaspora-tibetana-vida-exilio-2016091803%2044_noticia.html
https://www.rio2016.com/es/noticias/de-la-duda-al-triple-triple-10-momen
https://www.rio2016.com/es/noticias/de-la-duda-al-triple-triple-10-momen
https://www.google.com.br/search?q=tiritas+de+mafalda+sobre+la+calle
https://www.google.com.br/search?q=tiritas+de+mafalda+sobre+la+calle
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Disponível em: 
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas06/ob
esidadInfant6.htm. Acesso em: 15/09/16 
 
O cartaz faz parte de uma campanha educativa do 
Ministério da Saúde e Cultura Espanhol para prevenir 
a obesidade infantil. Os verbos destacados na frase 
¡Despierta, desayuna!, estão sendo utilizados para  
 
A) falar do passado. 
B) expressar ações no presente. 
C) inferir sobre o futuro. 
D) referir-se a ações cotidianas no passado. 
E) dar ordens e conselhos. 

 

Questões de 51 a 55 (opção de francês) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sa majesté la Seine 
    Comme de nombreuses autres capitales, Paris a 
été bâtie près d'un fleuve pour faciliter le commerce et 
les déplacements. 
    La Seine traverse le cœur de Paris sur près de 13 
km et reste sa première voie de circulation. Le trafic 
n'arrête pas d'augmenter et la police fluviale a 
beaucoup de travail ! Le fleuve est parcouru par les 
bateaux mouches qui transportent chaque année des 
millions de touristes et puis aussi par des péniches 
qui acheminent des matériaux ou servent de maisons. 
C'est amusant de vivre sur la Seine mais il ne faut 
avoir le mal de fleuve ! 
    Construire une ville au bord d'une rivière est une 
bonne idée. Mais après, il ne faut pas oublier de bâtir 
des ponts pour relier les quartiers. Paris compte 
aujourd'hui 37 ponts et passerelles. 
    Curieusement, le plus vieux est le Pont-Neuf. 
    Autrefois, on construisait des boutiques et des 
maisons sur les ponts de Paris. Sur le pont Notre-
Dame, il y en avait 68 et elles étaient toutes 
exactement pareilles ! Mais elles gênaient la 
circulation. Le roi Henri IV les a fait interdire et 
démolir. 
RECRÉ PANAM, n. 2, Antibes: Récré Azur S.A.S., 
juin 2010, p. 38. [Adaptado]. 

. 

Qual das afirmações a seguir é mencionada no texto 
Sa majesté la Seine? 
 

A) o Rio Sena é famoso por ser o maior da França. 
B) é possível encontrar várias cobras  nas águas de 
sua majestade o Rio Sena.  
C) as pontes do Rio que atravessam Paris são cheias 
de casas.  
D) o tráfego da capital francesa pode ser feito pelo 
Rio Sena.  
E) os traficantes de drogas transportam seus 
produtos pelo Rio Sena. 

 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
"Les Français n'aiment pas servir." 
"Personne n'apprécie les Parisiens, c'est un problème 
de longue date. Il y a quelques rares établissements 
où l'on s'efforce de sourire, mais en général les 
Français n'aiment pas servir. On est traité de la même 
façon dans les restaurants que dans les 
administrations ! Ce qui n'arrange rien, c'est qu'en 
France le service est déjà compris, alors qu'aux Etats-
Unis le serveur va faire un effort de politesse pour 
obtenir un pourboire. On a l'impression que les 
commerçants parisiens n'ont pas besoin de gagner de 
l'argent. Les touristes américains ne comprennent pas 
qu'on les empêche d'acheter des produits dans une 
boutique 15 minutes avant l'heure de fermeture. Cela 
n'arrive jamais aux Etats-Unis. C'est comme dans la 
fonction publique, les employés français ne pensent 
qu'à rentrer chez eux."  
Ted Stanger, journaliste américain. 
France Soir, n. 20464, Paris, 9 jui. 2010, p. 2 
 
Para o jornalista Ted Stanger, o turista americano se 
surpreende em Paris, pois 
 
A) pouco antes do horário previsto para o 
fechamento, as empresas deixam de atender os 
clientes.  
B) os garçons se esforçam para ganhar uma gorjeta. 
C) os funcionários públicos podem trabalhar em casa. 
D) os lojistas parecem satisfeitos financeiramente. 
E) os empregados sorriem sempre durante o serviço. 

 

 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Crise financière: par où la sortie? 
 La crise a-t-elle du bon? Question provocante à 
l'heure où des millions d'Européens, en Grèce, en 
Irlande ou en Espagne, subissent des plans 
d'austérité drastiques. Avec un sentiment d'injustice: 
les citoyens ont souvent l'impression de payer pour 
les erreurs commises par d'autres, en l'occurrence les 
banques.  
 Et la croissance risque de se faire attendre. De 
quoi alimenter les craintes des Européens qui avouent 
que la crise figure parmi leurs plus grandes 
préoccupations.  
      Alors, par où la sortie? Les efforts de rigueur 
budgétaire risquent de ne pas suffire. Raison pour 
laquelle les 27 s'attachent à identifier de nouvelles 
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sources de croissance. Le Parlement européen, en 
particulier, invite à rechercher des solutions 
innovantes. Et effectivement, on observe ci et là, à 
travers l'Europe, des individus, des associations, des 
autorités locales ou nationales qui tentent de 
"contourner" la crise en ayant recours à des initiatives 
originales. 
     C'est en cela que la crise a peut-être du bon. Elle 
oblige les Européens à sortir des sentiers battus. A 
être audacieux. A penser la croissance autrement. 
 Paul Germain (Rédacteur en chef)  www.tv5.org 
 
O segundo texto é correto afirmar que: 
 
A) a crise enfraqueceu a comunidade europeia. 
B) a crise desencadeou uma veia separatista dentro 
da Comunidade Europeia. 
C) a crise só está começando. 
D) a crise já passou. 
E) a crise trouxe um sentimento de reflexão, de 
mudança e de audácia. 

 

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
PARUVENDU, nº 274, Paris, Ed. Paris & 1ère 
Couronne du jeu 8 au mer 14 juil. 2010, p. 32. 
[Adaptado] 

 
Analisando os signos verbais que compõem o 
anúncio depreende-se que o anunciante em questão 
A) protege os nadadores em perigo. 
B) é instrutor de musculação nas academias. 
C) faz pequenos reparos à domicílio. 
D) trabalha em uma revista de moda. 
E) trabalha como guarda-costas para pessoas 
famosas. 
 
 

 

 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Un enfant sur dix se dit victime de violences à 
l'école 
    Neuf enfants sur dix se sentent bien à l'école, mais 
environ un sur dix (11,7 %) se dit harcelé, victime de 
violences physiques et verbales répétées, selon une 
étude de l'Observatoire international de la violence à 
l'école pour l'Unicef, publiée mardi. De fin 2009 à fin 
2010, 12 326 élèves de 8 à 12 ans issus de 157 
écoles de huit académies ont été interrogés sur le 
climat scolaire, la qualité des relations entre élèves et 
avec les enseignants, et sur leur sentiment de 
sécurité. 
    Le ministre de l'éducation nationale, Luc Chatel, 
doit installer mardi un "conseil scientifique contre les 
discriminations à l'école", chargé en particulier de la 
lutte contre le harcèlement scolaire, a annoncé le 
ministère. Il sera présidé par François Heran, un 
démographe, ancien directeur de l'Institut national des 
études démographiques. 
    D'après l'étude, le phénomène de "victimation" 
reste plutôt limité puisqu'en moyenne près de neuf 
élèves sur dix (88,9 %) déclarent se sentir "tout à fait 
bien" ou "plutôt bien" à l'école, et plus de 7 sur 10 ne 
sont "jamais" victimes de violences ou "très 
occasionnellement". Mais pour une minorité d'élèves, 
la violence se fait sentir souvent par de petites 
agressions répétées, allant du vol de goûters aux 
insultes et menaces mais aussi aux coups, racket ou 
violences sexuelles. (...) 
    67 % des agressions physiques sont le fait de 
garçons, contre 20 % qui sont le fait des filles 
(groupes mixtes pour 12 %). Pour les violences 
verbales, près de deux tiers des élèves (65 %) se 
disent pas ou très peu concernés comme victimes, 
tandis que 14,4 % le sont modérément ou 
fréquemment. Par exemple, 16 % des enfants ont 
répondu avoir été affublés d'un surnom méchant, 25 
% avoir été injuriés, et le racisme fréquent est 
rapporté par 7 % des élèves. Au total, 11,7 % des 
élèves interrogés sont victimes de violences répétées 
à la fois physiques et verbales. 
    L'étude met également en garde contre les 
conséquences scolaires (décrochage, absentéisme) 
mais aussi psychologiques à long terme. Une faible 
estime de soi et des tendances dépressives sont 
beaucoup plus fortes pour les adultes ayant été 
harcelés enfants, selon l'enquête. 
Le Monde – 29/03/11. 
 
De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 
 
A) as meninas cometem mais agressões físicas. 
B) é evidente que o racismo é a motivação para a 
maior parte das agressões. 
C) as agressões físicas são predominantes. 
D) as agressões psicológicas e verbais são 
predominantes. 
E) não há consequências psicológicas para os alunos 
que sofreram agressões 
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Questões de 56 a 80 

 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao 
alcance de nossos olhos e de nossas mãos um sonho 
muito antigo da humanidade, que se poderia resumir 
em duas palavras, universalidade e interatividade. 

As luzes, que pensavam que Gutenberg tinha 
propiciado aos homens uma promessa universal, 
cultivavam um modo de utopia. Elas imaginavam 
poder, a partir das práticas privadas de cada um, 
construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias 
e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse 
ao mesmo tempo leitor e autor, que emitisse juízos 
sobre as instituições de seu tempo, quaisquer que 
elas fossem e que, ao mesmo tempo, pudesse refletir 
sobre o juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora 
só era permitido pela comunicação manuscrita ou a 
circulação dos impressos encontra hoje um suporte 
poderoso com o texto eletrônico. 

CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao 
navegador. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo; Unesp, 1998. 

 

No trecho apresentado, o historiador Roger Chartier 
caracteriza o texto eletrônico como um poderoso 
suporte que coloca ao alcance da humanidade o 
antigo sonho de universalidade e interatividade, uma 
vez que cada um passa a ser, nesse espaço de 
interação social, leitor e autor ao mesmo tempo. A 
universalidade e a interatividade que o texto 
eletrônico possibilita estão diretamente relacionadas à 
função social da internet de 

 

A) propiciar o livre e imediato acesso às informações 
e ao intercâmbio de julgamentos. 

B) globalizar a rede de informações e democratizar o 
acesso aos saberes. 

C) expandir as relações interpessoais e dar 
visibilidade aos interesses pessoais. 

D) propiciar entretenimento e acesso a produtos e 
serviços. 

E) expandir os canais de publicidade e o espaço 
mercadológico. 

 

 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O senhor 

Carta a uma jovem que, estando em uma roda em 
que dava aos presentes o tratamento de você, se 
dirigiu ao autor chamando-o “o senhor”: 

Senhora: 

Aquele a quem chamastes senhor aqui está, de peito 
magoado e cara triste, para vos dizer que senhor ele 
não é, de nada, nem de ninguém. 

Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza do 
plebeu está em não querer esconder sua condição, e 
esta nobreza tenho eu. Assim, se entre tantos 
senhores ricos e nobres a quem chamáveis você 

escolhestes a mim para tratar de senhor, é bem de 
ver que só poderíeis ter encontrado essa senhoria 
nas rugas de minha testa e na prata de meus 
cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí; o território 
onde eu mando é no país do tempo que foi. Essa 
palavra “senhor”, no meio de uma frase, ergueu entre 
nós um muro frio e triste. 

Vi o muro e calei: não é de muito, eu juro, que me 
acontece essa tristeza; mas também não era a vez 
primeira. 

  BRAGA, R. A borboleta amarela. Rio de Janeiro: 
Record, 1991. 

 

A escolha do tratamento que se queira atribuir a 
alguém geralmente considera as situações 
específicas de uso social. A violação desse princípio 
causou um mal-estar no autor da carta. O trecho que 
descreve essa violação é: 

 

A) “Essa palavra, ‘senhor’, no meio de uma frase 
ergueu entre nós um muro frio e triste.” 

B) “A única nobreza do plebeu está em não querer 
esconder a sua condição.” 

C) “Só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas 
rugas de minha testa.” 

D) “O território onde eu mando é no país do tempo 
que foi.” 

E) “Não é de muito, eu juro, que acontece essa 
tristeza; mas também não era a vez primeira. 

 

 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

TEXTO I                

 Antigamente 

Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante 
dos pais e se um se esquecia de arear os dentes 
antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de 
entrar no couro. Não devia também se esquecer de 
lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na 
cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, 
pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, 
ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava 
mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo 
que não entendesse patavina da instrução moral e 
cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões 
para comparecer todo liró ao copo d’água, se bem 
que no convescote apenas lambiscasse, para evitar 
flatos. Os bilontras é que eram um precipício, jogando 
com pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela 
e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de 
molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar 
e engambelar os coiós, e antes que se pusesse tudo 
em pratos limpos, ele abria o arco. 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1983 (fragmento). 

 

TEXTO II     

          Palavras do arco da velha 
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EXPRESSÃO SIGNIFICADO 

Cair nos braços de 

Morfeu 

Dormir 

Debicar Zombar, ridicularizar 

Tunda Surra 

Mangar Escarnecer, caçoar 

Tugir Murmurar 

Liró Bem-vestido 

Copo d’água Lanche oferecido 

pelos amigos 

Convescote Piquenique 

Bilontra Velhaco 

Treteiro de topete Tratante atrevido 

Abrir o arco Fugir 

FIORIN, J. L. As línguas mudam. In: Revista Língua 
Portuguesa, n. 24, out. 2007 (adaptado). 

 

Na leitura do fragmento do texto Antigamente 
constata-se, pelo emprego de palavras obsoletas, que 
itens lexicais outrora produtivos não mais o são no 
português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que 

 

A) a língua portuguesa de antigamente carecia de 
termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. 

B) o português brasileiro se constitui evitando a 
ampliação do léxico proveniente do português 
europeu. 

C) a heterogeneidade do português leva a uma 
estabilidade do seu léxico no eixo temporal. 

D) o português brasileiro apoia-se no léxico inglês 
para ser reconhecido como língua independente. 

E) o léxico do português representa uma realidade 
linguística variável e diversificada. 

 

 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da 
leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do 
direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, 
sem dúvida, viabiliza melhor participação social. A 
condição cidadã depende, seguramente, da ruptura 
com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo 
contingente populacional. 

Formação de leitores e construção da cidadania, 
memória e presença do PROLER. 

 Rio de Janeiro: FBN, 2008 

 

Ao argumentar que a aquisição das habilidades de 
leitura e escrita, não são suficientes para garantir o 
exercício da cidadania, o autor 

 

A) critica os processos de aquisição da leitura e da 
escrita. 

B) fala sobre o domínio da leitura e da escrita no 
Brasil. 

C) incentiva a participação efetiva na vida da 
comunidade. 

D) faz uma avaliação crítica a respeito da condição 
cidadã do brasileiro. 

E) define instrumentos eficazes para elevar a 
condição social da população do Brasil. 

 

 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não 
sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao 
leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de 
outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas, 
em tempo real. Assim, o leitor tem condições de 
definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir 
de assuntos tratados no texto sem se prender a uma 
sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um 
autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual 
que faz do leitor simultaneamente coautor do texto 
final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um 
processo de escritura/leitura eletrônica 
multilinearizado, multisequencial e indeterminado, 
realizado em um novo espaço descrita. Assim, ao 
permitir vários níveis de tratamento de um tema, o 
hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus 
de profundidade simultaneamente, já que não tem 
sequência definida, mas liga textos não 
necessariamente correlatos. 

MARCUSCHI, L. A. Disponível em: 
http://www.pucsp.br. Acesso em: 29 jun. 2011 

 

O computador mudou nossa maneira de ler e 
escrever, e o hipertexto pode ser considerado como 
um novo espaço de escrita e leitura. Definido como 
um conjunto de blocos autônomos de texto, 
apresentado em meio eletrônico computadorizado e 
no qual há remissões associando entre si diversos 
elementos, o hipertexto 

 

A) é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos 
totalmente abertos, desfavorece o leitor, ao confundir 
os conceitos cristalizados tradicionalmente. 

B) é uma forma artificial de produção da escrita, que, 
ao desviar o foco da leitura, pode ter como 
consequência o menosprezo pela escrita tradicional. 

C) exige do leitor um maior grau de conhecimentos 
prévios, por isso deve ser evitado pelos estudantes 
nas suas pesquisas escolares. 

D) facilita a pesquisa, pois proporciona uma 
informação específica, segura e verdadeira, em 
qualquer site de busca ou blog oferecidos na internet. 

E) possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso 
de leitura, sem seguir sequência predeterminada 
constituindo-se em atividade mais coletiva e 
colaborativa. 
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▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Entrevista com Marcos 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 
feijoada”, é simplesmente porque os portugueses, em 
dado momento 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 esses usos de 
nossos ex-colonizadores. Não faz sentido imaginar 
que brasileiros, angolanos e moçambicanos 
decidiram se juntar para “errar” na mesma coisa. E 
assim acontece com muitas outras coisas: regências 
verbais, colocação pronominal, 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 
científica e, por isso, defende um ponto de vista difícil 
de ser verificado na materialidade do texto. 

C) propõe que o padrão normativo deve ser usado 
por falantes escolarizados como ele, enquanto a 
norma coloquial 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 brasileiro ainda é insuficiente para acabar 
com a hegemonia do antigo colonizador. 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Lugar de mulher também é na oficina. Pelo menos 
nas oficinas dos cursos da área automotiva 
fornecidos pela Prefeitura, a presença feminina tem 
aumentado ano a ano. De cinco mulheres 
matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 
alunas inscritas neste ano nos cursos de mecânica 
automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, 
repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos 
automotivos da Prefeitura — que são gratuitos — 
cresceu 1480% nos últimos sete anos e tem 
aumentado ano a ano. 

        Disponível em: www.correiodeuberlandia.com.br. 
Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

 

Na produção de um texto, são feitas escolhas 
referentes a sua estrutura, que possibilitam inferir o 
objetivo do autor. Nesse sentido, no trecho 
apresentado, o enunciado “Lugar de mulher também 
é na oficina” corrobora o objetivo textual de 

A) comparar esse enunciado com outro: “lugar de 
mulher é na cozinha”. 

B) defender a participação da mulher na sociedade 
atual.  

C) demonstrar que a situação das mulheres mudou 
na sociedade contemporânea.  

D) criticar a presença de mulheres nas oficinas dos 
cursos da área automotiva. 

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

 

 

▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Aquele bêbado 

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

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

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

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

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

 

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

A) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras 
coroas”. 

B) aproximação exagerada da estética abstracionista. 

C) apresentação gradativa da coloquialidade da 
linguagem. 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 25 

D) metaforização do sentido literal do verbo “beber”. 

E) citação aleatória de nomes de diferentes artistas. 

 

 

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Novas tecnologias 

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de 
exaltação das novas tecnologias, principalmente 
aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. 
Expressões frequentes como “o futuro já chegou”, 
“maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o 
mundo” “fetichizam” novos produtos, transformando-
os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por 
esse motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas e 
mochilas o “futuro” tão festejado. Todavia, não 
podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho 
midiático perverso, ou de um aparelho capitalista 
controlador. Há perversão, certamente, e controle, 
sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos 
uma relação simbiótica de dependência mútua com 
os veículos de comunicação, que se estreita a cada 
imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal 
transformado em objeto público de entretenimento. 
Não mais como aqueles acorrentados na caverna de 
Platão, somos livres para nos aprisionar, por 
espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista 
com as estruturas midiáticas, na qual tanto 
controlamos quanto somos controlados. 

SAMPAIO, A. S. A microfísica do espetáculo. 
Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. 
Acesso em: 1 mar. 2013 (adaptado). 

 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa 
criar uma base de orientação linguística que permita 
alcançar os leitores e convencê-los com relação ao 
ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a 
escolha das formas verbais em destaque objetiva 

A) criar relação de subordinação entre leitor e autor, 
já que ambos usam as novas tecnologias. 

B) enfatizar a probabilidade de que toda população 
brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. 

C) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que 
hoje as pessoas são controladas pelas novas 
tecnologias. 

D) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que 
ele manipula as novas tecnologias e por elas é 
manipulado. 

E) demonstrar ao leitor sua parcela de 
responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 
controlem as pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Disponível em: 
http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 
21 set. 2011. 

 

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora 
para o efeito de humor está indicado pelo(a) 

A) emprego de uma oração adversativa, que orienta a 
quebra da expectativa ao final. 

B) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de 
causa e efeito entre as ações. 

C) retomada do substantivo "mãe", que desfaz a 
ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. 

D) utilização da forma pronominal "la", que reflete um 
tratamento formal do filho em relação à "mãe". 

E) repetição da forma verbal "é", que reforça a 
relação de adição existente entre as orações. 

 

 

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Olá! Negro 

Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos 

e a quarta e a quinta gerações de teu sangue 
sofredor 

tentarão apagar a tua cor! 

E as gerações dessas gerações quando apagarem 

a tua tatuagem execranda, 

não apagarão de suas almas, a tua alma, negro! 

Pai-João, Mãe-negra, Fulô, Zumbi, 

negro-fujão, negro cativo, negro rebelde 

negro cabinda, negro congo, negro ioruba, 

negro que foste para o algodão de USA 

para os canaviais do Brasil, 

para o tronco, para o colar de ferro, para a canga 

de todos os senhores do mundo; 

eu melhor compreendo agora os teus blues 

nesta hora triste da raça branca, negro! 

Olá, Negro! Olá, Negro! 

A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro! 

LIMA, J. Obras completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 
1958 (fragmento). 
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O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, 
na visão do eu lírico, um contexto social assinalado 
por 

A) modernização dos modos de produção e 
consequente enriquecimento dos brancos. 

B) preservação da memória ancestral e resistência 
negra à apatia cultural dos brancos. 

C) superação dos costumes antigos por meio da 
incorporação de valores dos colonizados. 

D) nivelamento social de descendentes de escravos e 
de senhores pela condição de pobreza. 

E) antagonismo entre grupos de trabalhadores e 
lacunas de hereditariedade. 

 

 

▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

TEXTO I 

João Guedes, um dos assíduos frequentadores do 
boliche do capitão, mudara-se da campanha havia 
três anos. Três anos de pobreza na cidade bastaram 
para o degradar. Ao morrer, não tinha um vintém nos 
bolsos e fazia dois meses que saíra da cadeia, onde 
estivera preso por roubo de ovelha. A história de sua 
desgraça se confunde com a da maioria dos que 
povoam a aldeia de Boa Ventura, uma cidadezinha 
distante, triste e precocemente envelhecida, situada 
nos confins da fronteira do Brasil com o Uruguai.  

MARTINS, C. Porteira fechada. Porto Alegre: 
Movimento, 2001 (fragmento). 

TEXTO II 

Comecei a procurar emprego, já topando o que desse 
e viesse, menos complicação com os homens, mas 
não tava fácil. Fui na feira, fui nos bancos de sangue, 
fui nesses lugares que sempre dão para descolar 
algum, fui de porta em porta me oferecendo de 
faxineiro, mas tava todo mundo escabreado pedindo 
referências, e referências eu só tinha do diretor do 
presídio. 

FONSECA, R. Feliz Ano Novo. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1989 (fragmento) 

A oposição entre campo e cidade esteve entre as 
temáticas tradicionais da literatura brasileira. Nos 
fragmentos dos dois autores contemporâneos, esse 
embate incorpora um elemento novo: a questão da 
violência e do desemprego. As narrativas apresentam 
confluência pois nelas o (a): 

A) criminalidade é algo inerente ao ser humano, que 
sucumbe a suas manifestações.  

B) meio urbano, especialmente o das grandes 
cidades, estimula uma vida mais violenta.  

C) falta de oportunidades na cidade dialoga com a 
pobreza do campo rumo à criminalidade.  

D) êxodo rural e a falta de escolaridade são causas 
da violência nas grandes cidades.  

E) complacência das leis e a inércia das personagens 
são estímulos à prática criminosa. 

 

 

 

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Tarefa 

Morder o fruto amargo e não cuspir 

Mas avisar aos outros quanto é amargo 

Cumprir o trato injusto e não falhar 

Mas avisar aos outros quanto é injusto 

Sofrer o esquema falso e não ceder 

Mas avisar aos outros quanto é falso 

Dizer também que são coisas mutáveis... 

E quando em muitos a não pulsar 

— do amargo e injusto e falso por mudar — 

Então confiar a gente exausta o plano  

De um mundo novo e muito mais humano. 

CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1981 

Na organização do poema, os empregos da 
conjunção “mas” articulam, para além de sua função 
sintática,  

A) a ligação entre verbos semanticamente 
semelhantes. 

B) a oposição entre ações aparentemente 
inconciliáveis. 

C) a introdução do argumento mais forte de uma 
sequência.  

D) o reforço da causa apresentada no enunciado 
introdutório.  

E) a intensidade dos problemas sociais presentes no 
mundo. 

 

 

▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a 
quem não souber que ele possuía um caráter 
ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele 
durante os anos que se seguiram ao inventário de 
meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguíam-no 
de avareza, e cuido que tinham razão; mas a avareza 
é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes 
devem ser como os orçamentos: melhor é o saldo 
que é o déficit. Como era muito seco de maneiras, 
inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O 
único fato alegado neste particular era o de mandar 
com frequência escravos ao calabouço, donde eles 
desciam a escorrer sangue; mas, além de que ele só 
mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo 
longamente contrabandeado em escravos, habituara-
se de certo modo ao trato um pouco mais duro que 
esse gênero de negócio requeria, e não se pode 
honestamente atribuir à índole original de um homem 
o que é puro efeito de relações sociais. A prova de 
que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no 
seu amor aos filhos, e na dor que padeceu quando 
morreu Sara, dali a alguns meses; prova irrefutável, 
acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma 
confraria, e irmão de várias irmandades, e até irmão 
remido de uma destas, o que não se coaduna muito 
com a reputação da avareza; verdade é que o 
benefício não caíra no chão: a irmandade (de que ele 
fora juiz) mandara-lhe tirar o retrato a óleo.  
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ASSIS, M. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 1992.  

Obra que inaugura o Realismo na literatura brasileira, 
Memórias Póstumas de Brás Cubas condensa uma 
expressividade que caracterizaria o estilo 
machadiano: a ironia. Descrevendo a moral de seu 
cunhado, Cotrim, o narrador personagem Brás 
Cubas, refina a percepção irônica ao  

A) acusar o cunhado de ser avarento para confessar-
se injustiçado na divisão da herança paterna.  

B) atribuir a “efeito de relações sociais” a naturalidade 
com que Cotrim prendia e torturava os escravos.  

C) considerar os “sentimentos pios” demonstrados 
pelo personagem quando da perda da filha Sara. 

D) menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma 
confraria e membro remido de várias irmandades.  

E) insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e 
egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. 

 

 

▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: 
esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e 
depois desinquieta. O que ela quer da gente é 
coragem. 

ROSA, J. G. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1986 

No romance Grande Sertão: Veredas, o protagonista 
Riobaldo narra sua trajetória de Jagunço. A leitura do 
trecho permite identificar que o desabafo de Riobaldo 
se aproxima de um (a): 

A) Diário, por trazer lembranças pessoais.  

B) Fábula, por apresentar uma lição de moral.  

C) Notícia, por informar sobre um acontecimento.  

D) Aforismo, por expor uma máxima em poucas 
palavras.  

E) Crônica, por tratar de fatos do cotidiano. 

 

 

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

 
 
a) É um quadro de características 

Surrealista de Salvador Dali. 

b) É um quadro de características 

Expressionista de Cândido Portinari. 

c) É um quadro do período modernista 

brasileiro de Tarsila do Amaral. 

d) É um quadro do período Barroco 

brasileiro de Antônio Francisco Lisboa. 

e) Nenhuma das questões estão corretas. 

 

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe o quadro abaixo e assinale a questão 

correta: 

 

 
 

a) É um quadro de características Surrealista de 

Salvador Dali. 

b)  É um quadro de características 

Expressionista de Cândido Portinari. 

c) É um quadro do período modernista brasileiro 

de Tarsila do Amaral. 

d) É um quadro do período Barroco brasileiro de 

Antônio Francisco Lisboa. 

e)  Nenhuma das questões estão corretas. 

 

▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe o quadro abaixo e assinale a questão 

correta: 

 

 
 

a) É um quadro de características Surrealista de 

Salvador Dali. 
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b)  É um quadro de características 

Expressionista de Cândido Portinari. 

c) É um quadro do período modernista brasileiro 

de Tarsila do Amaral. 

d) É um quadro do período Barroco brasileiro de 

Antônio Francisco Lisboa. 

e)  Nenhuma das questões estão corretas. 

 

 

▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe o quadro abaixo e assinale a questão 

correta: 

 

 
 
a) É um quadro de características 

Surrealista de Salvador Dali. 

b)  É um quadro de características 

Expressionista de Edvard  Munch. 

c) É um quadro do período modernista 

brasileiro de Ismael Neri. 

d) É um quadro do contemporâneo. 

e)  Nenhuma das questões estão corretas. 

 

 

▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A charge é uma produção intelectual que tem status 

de artigo assinado, diante da charge abaixo pode-se 

dizer que: 

 
 

a) A charge é sobre um fato local de forma 

acrítica. 

b) A charge fala de um fato universal, todos 

entendem. 

c) A charge é instrumento de crítica de temas 

sociais e políticos, locais e nacionais. 

d) A charge não fala de temas de interesse 

social e político. 

e) Nenhuma questão é correta. 

 

▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o trecho do livro 
 
Como o pintor prepara a tela e o escultor, o barro, 
devemos preparar o corpo antes de usá-lo, antes de 
esperar dele “resultados satisfatórios”. É o estado do 
corpo que, a priori, determina a riqueza das 
experiências vividas. O corpo lúcido toma iniciativas, 
não se contenta mais com receber, aguentar, 
“engolir”. Ao tomar consciência do corpo, damos-lhe a 
ocasião de comandar a vida. (p. 107). 
 
BERTHERAT, Thérèse. BERNSTEIN, Carol. O corpo 
tem suas razões: antiginástica e consciência de si. 
17ª ed. São Paulo, Martins Fontes, 1995. 

 
Sobre os elementos do incomodo das 

autoras e do preparo corporal para as diversas 
circunstâncias que o mundo coloca, podemos concluir 
que 

 
a) o treinamento corpóreo reduz a alegria de 

estar na atividade.  

b) o desanimo de realizar exercícios físicos é 

promovido pelo individuo. 

c) a habilidade corporal adquire- se com o 

exemplo dos atléticos. 

d) a espontaneidade corporal é conquistada pela 

repetição dos gestos. 

e) os limites corporais exigem um conhecimento 

corporal prévio. 

 

▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o poema 
 
Fechamos o corpo 
Como quem fecha um livro 
Por já sabe-lo de cor. 
 
Fechando o corpo 
como quem fecha um livro 
em língua desconhecida 
e desconhecido o corpo 
desconhecemos tudo (Sem Título, p.16) 

 
LEMINSKI, Paulo. Quarenta 
clics em Curitiba. In: Toda 
poesia. Companhia das 
Letras: São Paulo, 2013. 

 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 29 

Ao tratarmos da linguagem e da cultura 
corporal, assim como, trata o poema é preciso 
considerar em um povo 

 
a) os esportes mais praticados do mundo para 

conhecer as pessoas do país. 

b) a identidade regional como forma da 

construção histórica do grupo. 

c) a cultura esportiva mais desenvolvida em 

relação a menos desenvolvida. 

d) as praticas cotidianas das pessoas mais 

velhas em relação as mais novas. 

e) os movimentos mais usados em relação aos 

menos utilizados pelos jovens. 

 

▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Observe a charge 

 
 
Fonte: 
http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br/2016/08/
eleicoes-vista.html 
 

A charge acima representa uma crítica de 
cunho político dialogando com elementos da cultura 
corporal. Os elementos utilizados para dar humor a 
charge caracterizam uma das modalidades dos Jogos 
Olímpicos. A qual esporte o autor faz referência? 

 
a) Voleibol 

b) Natação 

c) Badminton 

d) Atletismo 

e) Basquetebol 

 

 

▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Atualmente a indústria do esporte exerce forte 
influência sobre a corporalidade determinando 
padrões de consumo de tal forma que se quer 
percebemos o seu poder de persuasão. Veja na 
charge abaixo e no texto exemplos desta atuação e 
assinale a alternativa que melhor responda à questão 
subsequente. 

 
“Os dominados celebram a própria dominação. Eles 
fazem da liberdade uma paródia e se colocam 
livremente a favor da cisão do indivíduo com o próprio 
corpo. Funda-se aí a paixão pelo esporte, na qual os 
senhores da cultura de massa farejam o verdadeiro 
substrato para sua ditadura. Os recordes, nos quais 
os esportes encontram sua realização, proclamam o 
evidente direito dos mais fortes que emerge da 
concorrência que cada vez mais os domina.” (p.87) 
 
HORKHEIMER, Max; ADORNO, Theodor Ludwig 
Wiesegund. Dialética do esclarecimento: 
fragmentos filosóficos. Ed.: Zahar, Rio de Janeiro, 
RJ, 1985. 
 
As ideias centrais transmitidas pela charge e pelo 
texto são: 
 

a) A indústria da cultura de massas domina o 

esporte e faz dos jogos, dos jogadores e dos 

expectadores, produtos dessa dominação 

mesmo sem terem consciência de tal 

processo.  

b) A indústria do esporte tem como missão 

trazer felicidade às pessoas e por isso é fonte 

de saúde e crescimento intelectual, sendo 

importante historicamente desde a Grécia até 

os dias atuais. 

c) O esporte é uma manifestação da cultura 

humana que tem relação com a saúde, com o 

corpo saudável e  com os lucros de grandes 

empresas como a Nike e ajuda no 

crescimento econômico do país. 

d) A Nike é a maior representante da indústria 

do esporte e promove uma ditadura da beleza 

e da saúde, como motor dos lucros do 

esporte. 

e) O texto e a charge criticam a indústria do 

esporte porque ela faz do sujeito um ser 

crítico e consciente sobre as verdades do 

esporte no mundo moderno. 

 

 

 

http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br/2016/08/eleicoes-vista.html
http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br/2016/08/eleicoes-vista.html


CEPAE – UFG                    SIMULADO – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 30 

▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o trecho do livro 
 

“Por seu lado, os negros, comprovada e 
aceita a impossibilidade de uma vitória militar, 
voltam-se para o lado cultural, que se torna 
fundamental: o cultural se torna arma” (p. 28) 
 
CAPOEIRA, Nestor. Capoeira: os 
fundamentos da malícia. Rio de Janeiro: 
Record, 1992. 

 
Na entrevista concedida por Muniz Sodré ao 

autor do livro é relatada uma das possibilidades de 
sobrevivência e organização dos negros em tempos 
de escravidão, para isso, como instrumento de defesa 
utilizaram, sobretudo, 

 
a) o maculêlê. 

b) o afoxé . 

c) o lundú. 

d) a capoeira. 

e) a uca uca. 

 

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

 

Questões de 81 a 90 

 

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Num laboratório foi feito um estudo sobre a evolução 
de uma população de vírus. Ao final de um minuto do 
início das observações, existia 1 elemento na 
população; ao final de dois minutos, existiam 5, e 
assim por diante. A seguinte seqüência de figuras 
apresenta as populações do vírus (representado por 
um círculo) ao final de cada um dos quatro primeiros 
minutos. 
 

 
 
Supondo que se manteve constante o ritmo de 
desenvolvimento da população, o número de vírus no 
final de 1 hora era de: 
 

A) 241 
 

B) 238 
 

C) 237 
 

D) 233 
 

E) 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O número mensal de passagens de uma determinada 
empresa aérea aumentou no ano passado nas 
seguintes condições: em janeiro foram vendidas 
33.000 passagens; em fevereiro, 34.500; em março, 
36.000. Esse padrão de crescimento se mantém para 
os meses subsequentes. Quantas passagens foram 
vendidas por essa empresa em julho do ano 
passado? 

A) 38.000 

B) 40.500 

C) 41.000 

D) 42.000 

E) 48.000 
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▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O saldo de contratações no mercado formal no setor 
varejista da região metropolitana de São Paulo 
registrou alta. Comparando as contratações deste 
setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste 
ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor, 
totalizando 880 605 trabalhadores com carteira 
assinada. Disponível em: http://www.folha.uol.com.br. 
Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado). Suponha que o 
incremento de trabalhadores no setor varejista seja 
sempre o mesmo nos seis primeiros meses do ano. 

Considerando-se que y e x representam, 
respectivamente, as quantidades de trabalhadores no 
setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, 
fevereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão 
algébrica que relaciona essas quantidades nesses 
meses é 

A) y = 4300x 

 

B) y = 884905x 
 

C) y = 872005 + 4300x 

 

D) y = 876305 + 4300x 

 

  E) y= 880605 + 4300x 

 

 

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Considere a progressão aritmética em que o número 
de termos é 12, constituída quando se insere 10 
termos entre o primeiro termo a1 = 3 e o último termo 
a12 = 25. Nessas condições, é CORRETO afirmar que 
a razão dessa progressão vale: 

A) r = 1 

 

B) r = 2 
 

C) r = 3 
 

D) r = 4 
 

E) r = 5 
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▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O valor de x, de modo que os números 3x – 1, x + 3 e 
x + 9  estejam, nessa ordem, em PA é 

A) 1 

 

B) 0 

 
C) -1 

 

D) –2 

 
E) - 5 

 

 

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Comprei um automóvel e vou pagá-lo em 7 
prestações crescentes, de modo que a primeira 
prestação seja de 100 reais e cada uma das 
seguintes seja o dobro da anterior. Qual é o preço do 
automóvel? 

A) R$ 10 700,00 

 

B) R$ 13 000,00 

 
C) R$ 11 800,00 

 
D) R$ 13 200,00 

 
E) R$ 12 700,00 

 

 

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Ao escalar uma trilha de montanha, um alpinista 
percorre 256 m na primeira hora, 128 na segunda 
hora, 64 na terceira hora e assim sucessivamente. O 
tempo (em horas) necessário para completar um 
percurso de 480 m, será de: 

A) 5 horas 

 

B) 3,5 horas 

 

C) 7 horas  

 
D) 6 horas  

 
E) 4 horas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 34 

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Em um rebanho de 15 000 reses, uma foi infectada 
pelo vírus “mc1”. Cada animal infectado vive dois dias, 
ao final dos quais infecciona outros três animais. Se 
cada rês é infectada uma única vez, em quanto tempo 
o “mc1” exterminará a metade do rebanho? 

A) 18 dias 

 

B) 16 dias 

 
C) 17 dias 

 
D) 15 dias  

 
E) 11 dias 

 

 

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período 

de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se 

deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 

1765. Desde então, todos os ciclos de atividade 

magnética do Sol têm sido registrados. No ano de 

2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de 

número 
 
    A)  32 
 

B) 34 
 

C) 33 
 

D) 35 
 

E) 31 

 

 

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Um jardim tem uma torneira e dez roseiras dispostas 
em linha reta. A torneira dista50 m da primeira roseira 
e cada roseira dista 2 m da seguinte. Um jardineiro, 
para regar as roseiras, enche um balde na torneira e 
despeja seu conteúdo na primeira. Volta à torneira e 
repete a operação para cada roseira seguinte. Após 
regar a última roseira e voltar à torneira para deixar o 
balde, ele terá andado: 

A) 1200 m 
 

B) 1180 m 
 

C) 1130 m 
 

D) 1100 m 
 

E) 1000 m 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES: 

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

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

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

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

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

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

• apresentar proposta de intervenção que 
desrespeite os direitos humanos. 

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

 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e 
com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-
argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema ESCASSEZ DE ÁGUA NO 
BRASIL, apresentando proposta de intervenção, que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista.  
 
Texto 1  
Desmatamento: A falta de água começa aqui 
O Greenpeace protestou hoje pelo fim do 
desmatamento em uma área recém-destruída no sul 
de Roraima. Pelo menos 4 mil hectares foram 
desmatados no Estado nos últimos seis meses. 
Enquanto a floresta cai, o sudeste do Brasil passa 
pelo mais grave colapso hídrico da história, com os 
reservatórios registrando níveis muito abaixo da 
média para a estação chuvosa. A mensagem "A falta 
de água começa aqui", colocada em uma área do 
tamanho de 504 campos de futebol de mata 
queimada e destruída, é uma lembrança importante 
de que as florestas são fundamentais para assegurar 
o equilíbrio do clima e parte vital do ciclo da 
água. Sem floresta não tem água. 

Só a Amazônia transpira, diariamente, 20 bilhões de 
toneladas de vapor de água para a atmosfera – 
volume superior à vazão do rio Amazonas. Toda essa 
umidade forma os "rios voadores" que são levados, 
com o vento, para outras regiões do País, irrigando 
plantações e enchendo reservatórios de água. Ao 
desmatar a Amazônia, interferimos de forma 
extremamente negativa no ciclo da água do país, 
gerando seca e escassez de água.  

Disponível 
em:<http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Desmata

mento-A-falta-de-agua-comeca-aqui/> Acesso em 19 set. 

2016. 

Texto 2  

O Brasil passou a viver, a partir de 2014, os primeiros 
grandes focos daquilo que pode ser a maior crise 
hídrica de sua história. Com um problema grave de 
seca e também de gestão dos recursos naturais, o 
país vem apresentando níveis baixos em seus 
reservatórios em épocas do ano em que eles 
costumam estar bem mais cheios. Essa ocorrência, 
de certa forma, representa uma grande contradição, 
pois o Brasil é considerado a maior potência hídrica 
do planeta. 

Para entender a questão da escassez de água no 
Brasil, é preciso primeiro entender algumas questões 
geográficas concernentes ao território nacional. Em 
primeiro lugar, embora o país possua as maiores 
reservas de água por unidade territorial do planeta, é 
preciso destacar que elas estão desigualmente 
distribuídas no espaço geográfico brasileiro. A região 
Norte, notadamente a Bacia do Rio Amazonas, é 
aquela que possui a maior concentração de água no 
país, tanto pelo rio em questão quanto pela presença 
do Aquífero Alter do Chão, o maior em volume 
d'água. 
 
Em segundo lugar, é preciso entender a questão 
demográfica. A maior parte da população brasileira 
não reside nos pontos onde a água encontra-se 
disponível de forma mais abundante, pois há uma 
concentração populacional muito elevada nas regiões 
Sudeste e Nordeste, respectivamente. Curiosamente, 
são essas as regiões cujos estados possuem os 
maiores históricos de secas e escassez de água ao 
longo do tempo. 
 
Esse panorama contribui consideravelmente para o 
problema em questão, haja vista que a exploração 
dos recursos hídricos da Amazônia é totalmente 
inviável em virtude dos grandes custos de transporte 
e também pelos iminentes impactos naturais, que 
podem comprometer as reservas de água então 
disponíveis. Mas isso não é tudo para entender a 
escassez de água no Brasil. Existem também as 
questões referentes à utilização e gestão dos 
recursos hídricos no país. Um país agropecuário 
como o Brasil, gasta milhares de litros de água com 
pecuária e agricultura, sem que nenhum controle seja 
feito, por fim há o que desperdício de água pela 
população em geral, que não tem a cultura de 
preservar e controlar o gasto.  

Disponível em: 
<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/escassez-agua-no-

brasil.htm> Acesso em 19 set. 2016. 

 

 

 

 

http://salveasflorestas.org.br/?agua&utm_source=referral&utm_medium=p3&utm_campaign=Salve_as_Florestas&utm_content=Noticia_agua
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Texto 3 
 
 

 
 
 

Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=consumo+de+%C3%
A1gua+charge&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjvvGvhJ7PAhVMGZAKHX
RgDaYQ_AUIBigB#imgrc=JlkLOCLci0uF9M%3A>  Acesso 

em  19 set. 2016. 
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