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LEIA ATENTAMENTE AS 
INSTRUÇÕES SEGUINTES 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apenas uma responde corretamente à questão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 1 a 26 

 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(ENEM 1999) (...) Depois de longas investigações, 
convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa 
rodeada de planetas que giram em volta dela e de 
que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas 
principais, há outros de segunda ordem que circulam 
primeiro como satélites em redor dos planetas 
principais e com estes em redor do Sol. (...) Não 
duvido de que os matemáticos sejam da minha 
opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar 
conhecimento, não superficialmente mas duma 
maneira aprofundada, das demonstrações que darei 
nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes 
quiserem cometer contra mim o abuso de invocar 
alguns passos da Escritura (sagrada), a que torçam o 
sentido, desprezarei os seus ataques: as verdades 
matemáticas não devem ser julgadas senão por 
matemáticos. (COPÉRNICO, N. De Revolutionibus 
orbium caelestium.)  

Aqueles que se entregam à prática sem ciência são 
como o navegador que embarca em um navio sem 
leme nem bússola. Sempre a prática deve 
fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um 
caso uma regra geral, experimente-o duas ou três 
vezes e verifique se as experiências produzem os 
mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana 
pode se considerar verdadeira ciência se não passa 
por demonstrações matemáticas. (VINCI, Leonardo 
da. Carnets.)  

O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para 
exemplificar o racionalismo moderno é  

A) a fé como guia das descobertas.  

B) o senso crítico para se chegar a Deus.  

C) a limitação da ciência pelos princípios bíblicos.  

D) a importância da experiência e da observação.  

E) o princípio da autoridade e da tradição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(ENEM 2001) O texto abaixo, de John Locke (1632-
1704), revela algumas características de uma 
determinada corrente de pensamento.  
―Se o homem no estado de natureza é tão livre, 
conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua 
própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém 
sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade, por 
que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao 
domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é 
óbvio responder que, embora no estado de natureza 
tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito 
incerta e está constantemente exposto à invasão de 
terceiros porque, sendo todos senhores tanto quanto 
ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco 
observadores da eqüidade e da justiça, o proveito da 
propriedade que possui nesse estado é muito 
inseguro e muito arriscado. Estas circunstâncias 
obrigam-no a abandonar uma condição que, embora 
livre, está cheia de temores e perigos constantes; e 
não é sem razão que procura de boa vontade juntarse 
em sociedade com outros que estão já unidos, ou 
pretendem unir-se, para a mútua conservação da 
vida, da liberdade e dos bens a que chamo de 
propriedade. (Os Pensadores. São Paulo: Nova 
Cultural, 1991) 

Do ponto de vista político, podemos considerar o 
texto como uma tentativa de justificar:  

A) a existência do governo como um poder oriundo da 
natureza.  

B) a origem do governo como uma propriedade do rei. 

C) o absolutismo monárquico como uma imposição 
da natureza humana.  

D) a origem do governo como uma proteção à vida, 
aos bens e aos direitos.  

E) o poder dos governantes, colocando a liberdade 
individual acima da propriedade. 
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▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(ENEM 2001) Os textos referem-se à integração do 
índio à chamada civilização brasileira.  

I - “Mais uma vez, nós, os povos indígenas, somos 
vítimas de um pensamento que separa e que tenta 
nos eliminar cultural, social e até fisicamente. A 
justificativa é a de que somos apenas 250 mil 
pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus. (...) 
É preciso congelar essas ideias colonizadoras, 
porque elas são irreais e hipócritas e também 
genocidas. (...) Nós, índios, queremos falar, mas 
queremos ser escutados na nossa língua, nos nossos 
costumes.” Marcos Terena, presidente do Comitê 
Intertribal Articulador dos Direitos Indígenas na ONU 
e fundador das Nações Indígenas, Folha de S. Paulo, 
31 de agosto de 1994.  

II - “O Brasil não terá índios no final do século XXI (...) 
E por que isso? Pela razão muito simples que 
consiste no fato de o índio brasileiro não ser distinto 
das demais comunidades primitivas que existiram no 
mundo. A história não é outra coisa senão um 
processo civilizatório, que conduz o homem, por 
conta própria ou por difusão da cultura, a passar do 
paleolítico ao neolítico e do neolítico a um estágio 
civilizatório.” Hélio Jaguaribe, cientista político, Folha 
de S. Paulo, 2 de setembro de 1994.  

Pode-se afirmar, segundo os textos, que  

A) tanto Terena quanto Jaguaribe propõem ideias 
inadequadas, pois o primeiro deseja a aculturação 
feita pela “civilização branca”, e o segundo, o 
confinamento de tribos.  

B) Terena quer transformar o Brasil numa terra só de 
índios, pois pretende mudar até mesmo a língua do 
país, enquanto a ideia de Jaguaribe é 
anticonstitucional, pois fere o direito à identidade 
cultural dos índios.  

C) Terena compreende que a melhor solução é que 
os brancos aprendam a língua tupi para entender 
melhor o que dizem os índios. Jaguaribe é de opinião 
que, até o final do século XXI, seja feita uma limpeza 
étnica no Brasil.  

D) Terena defende que a sociedade brasileira deve 
respeitar a cultura dos índios e Jaguaribe acredita na 
inevitabilidade do processo de aculturação dos índios 
e de sua incorporação à sociedade brasileira.  

E) Terena propõe que a integração indígena deve ser 
lenta, gradativa e progressiva, e Jaguaribe propõe 
que essa integração resulte de decisão autônoma das 
comunidades indígenas. 

 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 (ENEM 2008) Na América inglesa, não houve 
nenhum processo sistemático de catequese e de 
conversão dos índios ao cristianismo, apesar de 
algumas iniciativas nesse sentido. Brancos e índios 
confrontaram-se muitas vezes e mantiveram-se 
separados. Na América portuguesa, a catequese dos 
índios começou com o próprio processo de 
colonização, e a mestiçagem teve dimensões 
significativas. Tanto na América inglesa quanto na 

portuguesa, as populações indígenas foram muito 
sacrificadas. Os índios não tinham defesas contra as 
doenças trazidas pelos brancos, foram derrotados 
pelas armas de fogo destes últimos e, muitas vezes, 
escravizados.  

No processo de colonização das Américas, as 
populações indígenas da América portuguesa  

A) foram submetidas a um processo de doutrinação 
religiosa que não ocorreu com os indígenas da 
América inglesa.  

B) mantiveram sua cultura tão intacta quanto a dos 
indígenas da América inglesa.  

C) passaram pelo processo de mestiçagem, que 
ocorreu amplamente com os indígenas da América 
inglesa.  

D) diferenciaram-se dos indígenas da América inglesa 
por terem suas terras devolvidas.  

E) resistiram, como os indígenas da América inglesa, 
às doenças trazidas pelos brancos. 

 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(ENEM 2006) 
O que chamamos de corte principesca era, 
essencialmente, o palácio do príncipe. Os músicos 
eram tão indispensáveis nesses grandes palácios 
quanto os pasteleiros, os cozinheiros e os criados. 
Eles eram o que se chamava, um tanto 
pejorativamente, de criados de libré. A maior parte 
dos músicos ficava satisfeita quando tinha garantida a 
subsistência, como acontecia com as outras pessoas 
de classe média na corte; entre os que não se 
satisfaziam, estava o pai de Mozart. Mas ele também 
se curvou às circunstâncias a que não podia escapar. 
(Norbert Elias. Mozart: sociologia de um gênio. Ed. Jorge 
Zahar, 1995, p. 18 (com adaptações).)  
Considerando-se que a sociedade do Antigo 
Regime dividia-se tradicionalmente em 
estamentos: nobreza, clero e 3.° Estado, é correto 
afirmar que o autor do texto, ao fazer referência a 
“classe média”, descreve a sociedade utilizando a 
noção posterior de classe social a fim de  

A) aproximar da nobreza cortesã a condição de 
classe dos músicos, que pertenciam ao 3.° Estado.  
B) destacar a consciência de classe que possuíam os 
músicos, ao contrário dos demais trabalhadores 
manuais.  
C) indicar que os músicos se encontravam na mesma 
situação que os demais membros do 3.° Estado.  
D) distinguir, dentro do 3.° Estado, as condições em 
que viviam os “criados de libré” e os camponeses.  
E) comprovar a existência, no interior da corte, de 
uma luta de classes entre os trabalhadores manuais. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 (ENEM 2006) No princípio do século XVII, era bem 
insignificante e quase miserável a Vila de São Paulo. 
João de Laet dava-lhe 200 habitantes, entre 
portugueses e mestiços, em 100 casas; a Câmara, 
em 1606, informava que eram 190 os moradores, dos 
quais 65 andavam homiziados*.  

*homiziados: escondidos da justiça  

Nelson Werneck Sodré. Formação histórica do Brasil. São 
Paulo: Brasiliense, 1964.  

Na época da invasão holandesa, Olinda era a capital 
e a cidade mais rica de Pernambuco. Cerca de 10% 
da população, calculada em aproximadamente 2.000 
pessoas, dedicavam-se ao comércio, com o qual 
muita gente fazia fortuna. Cronistas da época 
afirmavam que os habitantes ricos de Olinda viviam 
no maior luxo.  

Hildegard Féist. Pequena história do Brasil holandês. São 
Paulo: Moderna, 1998 (com adaptações).  

Os textos acima retratam, respectivamente, São 
Paulo e Olinda no início do século XVII, quando 
Olinda era maior e mais rica. São Paulo é, 
atualmente, a maior metrópole brasileira e uma 
das maiores do planeta. Essa mudança deveu-se, 
essencialmente, ao seguinte fator econômico:  

A) maior desenvolvimento do cultivo da cana-de-
açúcar no planalto de Piratininga do que na Zona da 
Mata Nordestina.  

B) atraso no desenvolvimento econômico da região 
de Olinda e Recife, associado à escravidão, 
inexistente em São Paulo.  

C) avanço da construção naval em São Paulo, 
favorecido pelo comércio dessa cidade com as Índias. 
D) desenvolvimento sucessivo da economia 
mineradora, cafeicultora e industrial no Sudeste.  

E) destruição do sistema produtivo de algodão em 
Pernambuco quando da ocupação holandesa. 

 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 (ENEM 2012) Em um engenho sois imitadores de 
Cristo crucificado porque padeceis em um modo 
muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na 
sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi 
composta de dois madeiros, e a vossa em um 
engenho é de três. Também ali não faltaram as 
canas, porque duas vezes entraram na Paixão: uma 
vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez 
para a esponja em que lhe deram o fel. A Paixão de 
Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia 
sem descansar, e tais são as vossas noites e os 
vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo 
sem comer, e vós famintos; Cristo em tudo 
maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as 
prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, 
de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for 
acompanhada de paciência, também terá 
merecimento de martírio. VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. 

Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado).  

O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira 
estabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e  

A) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos 
brasileiros.  

B) a função dos mestres de açúcar durante a safra de 
cana.  

C) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos 
ameríndios.  

D) o papel dos senhores na administração dos 
engenhos.  

E) o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 

 

 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 (Fac. Cultura Inglesa SP/2014)  

O Mercantilismo não era um sistema em nosso 
sentido da palavra, mas antes um número de teorias 

econômicas aplicadas num esforço para conseguir 
riqueza e poder.  

(Leo Huberman. História da riqueza do homem, 1983. Adaptado.) 

 

Na prática econômica conhecida como Mercantilismo, 
a atuação do Estado 

A) é inexistente, uma vez que essa prática 
econômica é baseada na não intervenção do 
governo na economia. 

B) é relativa, pois somente as colônias do continente 
americano são responsabilidade direta do Estado 
nessa prática. 

C) é baseada na regulamentação dos preços dos 
produtos nacionais, porém sem agir sobre a 
política alfandegária. 

D) é efetiva, uma vez que essa prática é baseada no 
controle direto do governo sobre a economia. 

E) é atuante no sentido de garantir meios e estrutura 
para sua prática, mas sem participar diretamente 
do processo. 

 

 

 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia - NULA 

 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia - NULA 

 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia - NULA 

 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia - NULA 

 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia - NULA 

 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia - NULA 
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia - NULA 

 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Geografia - NULA 

 

 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A Ideologia tem sido alvo da Filosofia por ser uma 
forma de encobrimento do real. Por isso, podemos 
afirmar que a Ideologia num sentido mais profundo é 
um obstáculo à atitude filosófica. Nesse sentido 
podemos dizer que a Ideologia é: 
 
A) Um corpo sistemático de representações que nos 
“ensinam” a pensar criticamente as normas e os 
valores. 
B) Um corpo sistemático de ideias que camufla as 
diferenças de classes e conflitos sociais, nos dando a 
ideia de uma harmonia inerente à sociedade. 
C) Ideias, teorias ou discursos que levam à visão 
unilateral, favorecendo a atitude crítica e um 
julgamento mais amplo das realidades. 
D) Ideias, teorias ou discursos que mostram a real 
coesão social e a sociedade como uma construção 
coletiva. 
E) Um conjunto de ideias que discutem os valores, 
crenças e atitudes dos indivíduos, garantindo a 
pluralidade de pontos de vista. 

 

 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Ufsm 2015) Há diversos indícios empíricos da 
evolução das espécies. Alguns desses indícios são 
conhecidos desde Darwin, tais como o registro fóssil, 
as variações entre indivíduos de uma mesma espécie 
e a distribuição geográfica das espécies. Outros 
indícios provêm de estudos mais recentes, 
notadamente em genética. O conjunto desses indícios 
torna a teoria da evolução mais provavelmente 
verdadeira que qualquer outra hipótese alternativa. 
 
Essa inferência, em que se parte de indícios 
empíricos e se conclui com teorias ou enunciados 
gerais, é comumente chamada de inferência 
 
a) lógica. 
b) dedutiva. 
c) analógica. 
d) indutiva. 
e) biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Ufma 2006)  Identifique as afirmativas que contêm 
proposições corretas quanto à objetividade 
requisitada pelo conhecimento científico. A seguir, 
marque a opção correta. 
I. A neutralidade científica necessária para a 
efetivação da objetividade não pode ser pensada de 
forma absoluta. 

II. O evento investigado pelo cientista possibilita sua 
plena compreensão e, portanto, a obtenção de um 
conhecimento infalível e verdadeiro. 

III. A ciência avança por uma série de aproximações 
para uma verdade objetiva jamais alcançada, sendo 
possível afirmar apenas que há um certo grau de 
objetividade. 

IV. O uso de métodos, testes, amostras significativas, 
preservaria o rigor, garantindo por si só a objetividade 
do conhecimento científico. 

Estão corretas apenas: 

a) II e III 

b) I, II e IV 

c) I e III 

d) I e IV 

e) II, III e IV 
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Vamos supor que os últimos e menores dos 
elementos da água são globulares, e exatamente do 
mesmo tamanho; e que o arranjo destes átomos se 
dá em quadrados [...] de modo que cada partícula 
liga-se a quatro outras no mesmo plano horizontal. 

DALTON, John. A New System of Chemical 
Philosophy. Manchester/London: Dawson, 1808 

 

  

Para o homem moderno, a palavra “átomo” evoca 
inevitavelmente significados que o termo adquiriu na 
física pós-Galileu. Para os abderitas, porém, o átomo 
levava o selo do modo de pensar especificamente 
grego. Indica uma forma originária, e é, portanto, 
átomo-forma, ou seja, forma indivisível. O átomo se 
diferencia dos outros átomos pela figura, e também 
pela ordem e pela posição. Naturalmente, o átomo 
não é perceptível pelos sentidos, mas somente pela 
inteligência. O átomo, portanto, é a forma visível do 
intelecto.  

ANTISERI, Dario; REALE, Giovanni. História da 
filosofia: Antiguidade e Idade Média. 3. ed. São Paulo: 
Paulus, 1990. 

Entre a concepção grega e a moderna do átomo, 
conforme expressa pelo químico John Dalton, 
processou-se uma modificação considerável, a saber: 

 

a) O caráter de unidade mínima de composição dos 
corpos, da qual discorda John Dalton, era a base do 
pensamento atomístico. 

b) O formato esférico perfeito do átomo foi 
desmentido já por John Dalton. 

c) O átomo passou a ser indício de experiência 
sensível, e não mais concepção intelectual como 
entre os gregos. 

d) A posição espacial do átomo perdeu a importância 
que tinha entre os gregos. 

e) No pensamento grego os átomos existiam em 
número limitado, o que foi reformulado por John 
Dalton na proposição de átomos infinitos. 

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Uema 2011) A palavra ideologia, criada por Destutt 
de Tracy (1754-1836), significa estudo da gênese e 
do desenvolvimento das ideias. Com Karl Marx, o 
termo ideologia adquiriu um significado crítico e 
negativo. Identifique, nas opções abaixo, a única que 
contém informação correta sobre a concepção de 
Marx sobre ideologia. 

 
a) Conjunto de ideias que apresenta a sociedade 
dividida em duas classes, dominantes e dominados, 
visando à conscientização dos indivíduos. 

b) Conjunto de ideias que mostra a totalidade da 
realidade, levando os indivíduos a compreenderem-
na em si mesma. 

c) Conjunto de ideias que estimula a classe dominada 
a alcançar o poder. 

d) Conjunto de ideias que esclarece de forma 
contundente a realidade, mostrando que apenas 
pessoas da classe dominante podem governar. 

e) Conjunto de ideias que dissimula e oculta a 
realidade, mostrando-a de maneira parcial e 
distorcida em relação ao que de fato é. 

 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
TEXTO 
Um trabalhador em tempo flexível controla o local do 
trabalho, mas não adquire maior controle sobre o 
processo em si. A essa altura, vários estudos 
sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes 
maior para os ausentes do escritório do que para os 
presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e 
o poder sobre o trabalhador, mais direto. (SENNETT 

R. A corrosão do caráte: consequências pessoais do novo 
capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 1999) (adaptado). 
 

Comparada à organização do trabalho característica 
do taylorismo e do fordismo, a concepção de tempo 
analisada no texto pressupõe que 
 
a) as tecnologias de informação sejam usadas para 
democratizar as relações laborais. 
b) as estruturas burocráticas sejam transferidas da 
empresa para o espaço doméstico. 
c) os procedimentos de terceirização sejam 
aprimorados pela qualificação profissional. 
d) os mecanismos de controle sejam deslocados dos 
processos para os resultados do trabalho. 
e) as organizações sindicais sejam fortalecidas com a 
valorização da especialização funcional. 
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
TEXTO I  
A ação democrática consiste em todos tomarem parte 
do processo decisório sobre aquilo que terá 
consequência na vida de toda coletividade. (GALLO, S. 

et al. Ética e Cidadania: Caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 
1997) (adaptado).  

 
TEXTO II  
É necessário que haja liberdade de expressão, 
fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso 
por parte da população as informações trazidas a 
público pela imprensa.  (Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 24 abr. 
2010).  
 

Partindo da perspectiva de democracia apresentada 
no Texto I, os meios de comunicação, de acordo com 
o Texto II, assumem um papel relevante na sociedade 
por 
 
a) orientarem os cidadãos na compra dos bens 
necessários a sua sobrevivência e bem-estar.  
b) fornecerem informações que fomentam o debate 
político na esfera pública. 
c) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos 
fatos. 
d) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante 
para conscientização política.  
e) promoverem a unidade cultural, por meio das 
transmissões esportivas. 
 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre o conceito de mais-valia relativa, marque a 
afirmação correta: 
 
a) Mais-valia relativa configura-se quando o dono dos 
meios de produção recolhe o excedente de produção. 
b) Mais-valia relativa é um conceito que faz referência 
à condição precária do trabalhador industrial. 
c) Mais-valia relativa configura-se quando o dono do 
capital consegue aumentar a capitação de excedente 
de produção mediante o avanço tecnológico. 
d) Mais-valia relativa configura-se quando o 
capitalista aumenta o recolhimento dos excedentes 
produzidos por meio do aumento da jornada de 
trabalho. 
e) Mais-valia relativa configura-se como o lucro que o 
burguês tem no final do mês, diferença entre receitas 
e despesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
TEXTO 
O sistema democrático de Schumpeter, os únicos 
participantes plenos são os membros de elites 
políticas em partidos e em instituições públicas. O 
papel dos cidadãos ordinários é não apenas 
altamente limitado, mas frequentemente retratado 
como uma intrusão indesejada no funcionamento 
tranquilo do processo "público" de tomada de 

decisões. (HELD, D. Modelos de democracia. Belo Horizonte: 

Paideia, 1987). 
 

O modelo de sistema democrático apresentado pelo 
texto pressupõe 

a) consolidação da racionalidade comunicativa no 
interior dos partidos políticos. 
b) adoção dos institutos do plebiscito e do referendo 
para as decisões políticas. 
c) condução democrática de debates políticos entre 
cidadãos iguais e o Estado. 
d) substituição gradual da dinâmica representativa 
pela cívico-participativa. 
e) deliberação dos líderes políticos com restrição da 
participação das massas. 

  

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
TEXTO I 

Não é sem razão que o ser humano procura de boa 
vontade juntar–se em sociedade com outros que 
estão já unidos, ou pretendem unir–se, para a mútua 
conservação da vida, da liberdade e dos bens a que 
chamo de propriedade. (LOCKE, J. Segundo tratado sobre 

governo: ensaio relativo à verdadeira origem, extensão e objetivo 
do governo civil. São Paulo: Abril Cultural, 1978) (adaptado). 

TEXTO II 

Para que essas classes com interesses econômicos 
em conflitos não destruam a si mesmas e à 
sociedade numa luta estéril, surge a necessidade de 
um poder que, na aparência, esteja acima da 
sociedade, que atenue o conflito, mantenha–o dentro 
dos limites da ordem. (ENGELS, F. In: GALLINO, L. Dicionário 

de sociologia. São Paulo: Paulus, 2005) (adaptado). 

Os textos expressam duas visões sobre a forma 
como os indivíduos se organizam socialmente. Tais 
visões apontam, respectivamente, para as 
concepções: 

a) Liberal, em defesa da liberdade e da propriedade 
privada — Conflituosa, exemplificada pela luta de 
classes. 
b) Heterogênea, favorável à propriedade privada — 
Consensual, sob o controle de classes com 
interesses comuns. 
c) Igualitária, baseada na filantropia — 
Complementar, com objetivos comuns unindo classes 
antagônicas. 
d) Compulsória, na qual as pessoas possuem papéis 
que se complementam — Individualista, na qual as 
pessoas lutam por seus interesses. 
e) Libertária, em defesa da razão humana — 
Contraditória, na qual vigora o estado de natureza. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 27 a 50 

 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De maneira geral, cada par de genes determina uma 
única característica. Porém, há casos em que um 
único par de genes, sob as mesmas condições 
ambientais, determina duas ou mais características. 
Esse fenômeno é conhecido como 

(A) epistasia. 

(B) pleiotropia 

(C) interação gênica. 

(D) codominância. 

(E) herança quantitativa. 

 

 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um casal normal teve um filho hemofílico. Com 
relação a esse fato, pode-se afirmar que 

(A) pais normais nunca podem ter filhos hemofílicos. 

(B) o pai é portador do gene para hemofilia. 

(C) ambos, pai e mãe, são portadores do gene para 
hemofilia. 

(D) a mãe é portadora do gene para hemofilia. 

(E) filhos hemofílicos ocorrem apenas quando o pai 
apresenta a característica. 

 

 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Qual é o nome da herança em que diversos genes 
atuam sobre determinada característica, cada um 
com um efeito aditivo na composição do fenótipo? 

(A) Codominância. 

(B) Pleiotropia. 

(C) Interação gênica. 

(D) Epistasia. 

(E) Herança quantitativa. 

 

 
▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O termo clonagem refere-se a uma técnica cada vez 
mais utilizada em biotecnologia. Basicamente, pode-
se dizer que a clonagem é a 

(A) multiplicação de indivíduos a partir de uma única 
célula diploide. 

(B) multiplicação de indivíduos a partir de uma única 
célula haploide. 

(C) reprodução de um animal inteiro utilizando-se células 
haploides femininas e masculinas. 

(D) modificação de espécies a partir da manipulação de 
seu código genético. 

(E) reanimação de animais encontrados congelados em 
geleiras.  

 

 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Embora seja um conceito fundamental para a 
biologia, o termo evolução pode adquirir significados 
diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie 
humana é o ápice do processo evolutivo é 
amplamente difundida, mas não é compartilhada por 
muitos cientistas. Para esses cientistas, a 
compreensão do processo evolutivo baseia-se na 
ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, 
passam por 

(A) melhoria de processos e estruturas. 

(B) especialização para uma determinada finalidade. 
(C) modificações de características. 

(D) incremento do tamanho corporal. 

(E) complexificação de seus sistemas. 

 

 

▬ QUESTÃO 32▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Segundo Charles Darwin (1809-1882), a evolução é 
um processo lento e gradual. Ao comparar estruturas 
homólogas, órgãos vestigiais e desenvolvimento 
embrionário, Darwin adicionou evidências à sua ideia 
evolucionista. Analise as afirmativas a seguir. 

I – A seleção natural não cria seres resistentes, ela os 
seleciona. 

II – Lamarck sugeriu que as espécies evoluem 
através de descendência com modificações. 

III – Uma característica favorável, herdada, sempre 
será favorável a certo indivíduo, independente de 
mudanças dos fatores ambientais. 

IV – A seleção natural gera organismos resistentes 
em uma população onde eles não existiam. 

V – Indivíduos que herdam características que lhes 
conferem maior probabilidade de sobrevivência e 
reprodução podem gerar uma prole mais numerosa. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Todas as afirmativas estão corretas. 

(B) Todas as afirmativas estão incorretas. 

(C) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

(E) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A seleção natural é um dos principais fatores 
responsáveis pela evolução, juntamente com a 
mutação, a deriva genética e a migração genética. 
Para que a seleção natural ocorra, é imprescindível 
que haja 

(A) alteração do ambiente, propiciando o 
favorecimento de alguns indivíduos da população. 

(B) informações genéticas anômalas que produzam 
doenças quando em homozigose. 

(C) disputa entre os indivíduos, com morte dos menos 
aptos. 

(D) mutação em taxa compatível com as exigências 
ambientais.  

(E) diversidade da composição genética dos indivíduos 
da população. 

 

 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Olhos pouco desenvolvidos e ausência de 
pigmentação externa são algumas das características 
comuns a diversos organismos que habitam 
exclusivamente cavernas. Dentre esses organismos, 
encontram-se espécies de peixes, anfíbios, 
crustáceos, aracnídeos, insetos e anelídeos. Em 
relação às características mencionadas, é correto 
afirmar que 

(A) o ambiente escuro da caverna induz à ocorrência 
de mutações que tornam os organismos albinos e 
cegos, características estas que seriam transmitidas 
para as gerações futuras. 

(B) os indivíduos que habitam cavernas escuras não 
utilizam a visão e não precisam de pigmentação; por 
isso, seus olhos atrofiam e sua pele perde pigmentos 
ao longo da vida 

(C) as características típicas de todos os animais de 
caverna surgiram no ancestral comum e exclusivo 
desses animais e, portanto, indicam proximidade 
filogenética 

(D) a perda de pigmentação e a perda de visão 
nesses animais são características adaptativas 
selecionadas pelo ambiente escuro das cavernas. 

(E) todas as afirmativas anteriores estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O número atômico do elemento X é 30. Os íons X+2 e 
Y-3 são isoelétricos ou isoeletrônicos. Com base 
nestas informações o número atômico de Y é: 

 
   (A) 25 
   (B) 28 
   (C) 30 
   (D) 32 
   (E) 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
       Um elemento X apresenta a configuração 
5s2 5p3 na camada de valência. Indique o grupo e a 
família desse elemento na tabela periódica: 

 
(A) 5º período e família dos calcogênios. 
(B) 15º período e família dos halogênios. 
(C) 5º período e família do boro. 
(D) 5º período e família do nitrogênio. 
(E) 5º período e família dos gases nobres. 
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O aço tem como um dos componentes (o que lhe dá 
resistência e ductibilidade), o elemento químico 
vanádio. Sobre ele pode-se afirmar que o subnível 
mais energético e o período que ele se localiza na 
classificação periódica são, respectivamente: 
(Dado: 23V.) 

 
 (A) 4s2 e 4º período. 
 (B) 3d3 e 4º período. 
 (C) 4s2 e 5º período. 
 (D) 3d3 e 5º período. 
 (E) 4p3 e 4º período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Alguns estudantes de Química, avaliando seus 
conhecimentos relativos a conceitos básicos para o 
estudo do átomo, analisam as seguintes afirmativas: 
 
I. Átomos que pertencem ao mesmo grupo na 
classificação periódica tem propriedades 
semelhantes. 
 
II. O número atômico de um elemento corresponde à 
soma do número de prótons com o de nêutrons. 
 
III. O número de massa de um átomo, em particular, é 
a soma do número de prótons com o de elétrons. 
IV. Átomos com a camada de valência contendo um 
número de elétrons menor ou igual a 3 são chamados 
de metais. 
V. Átomos que ganham elétrons formam ânions. 
 
             Esses estudantes concluem, corretamente, 
que as afirmativas verdadeiras são as indicadas por: 

 
(A) I, III e V 
(B) II, III e V 
(C) II e III 
(D) I, IV e V 
(E) II e V 
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Associe as afirmações a seus respectivos 
responsáveis: 
 
I- O átomo não é indivisível e a matéria possui 
propriedades elétricas (1897). 
II- O átomo é uma esfera maciça (1808) 
III- O átomo é formado por duas regiões denominadas 
núcleo e eletrosfera (1911). 
 
(A) I - Dalton, II - Rutherford, III - Thomson. 
(B) I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford. 
(C) I - Thomson, II - Dalton, III - Rutherford. (D) I - 
Rutherford, II - Thomson, III - Dalton. 
(E) I - Thomson, II - Rutherford, III - Dalton. 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
     E relação as propriedades periódicas dos 
elementos químicos pode-se afirmar que: 

 
(A) os metais de transição são eletronegativos. 
(B) afinidade eletrônica é a capacidade do átomo de 
ganhar elétrons. 
 (C) eletropositividade é a energia necessária para um 
átomo formar ânions. 
 (D) Potencial de ionização é a energia necessária 
para retirar um elétron de um átomo qualquer. 
 (E) num mesmo período os volumes dos ametais são 
maiores do que dos metais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
      As estruturas que mostram somente ácidos fortes 
é: 
 
  (A) HNO2, HCN, H2SO4, HF. 
  (B) H2PO4, H2S, H3BO3, HCl. 
  (C) H2CO3, H2SO4, HF, HNO3. 
  (D) HNO2, HOCN, H3PO3, HI. 
  (E) H4P2O7, H2CrO4, HI, HBr. 
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
20g de KOH sólido foi dissolvida em água a 
temperatura ambiente. Ao final constatou-se que 2g 
ficaram sem dissolver. O grau de dissociação dessa 
base é: 
 
(A) 100% 
(B) 80% 
(C) 90% 
(D) 60% 
(E) 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Analise as afirmativas a seguir e em seguida marque 
a alternativa correta 

I) Um corpo pode permanecer com sua temperatura 
inalterada, mesmo que esteja ganhando ou perdendo 
energia térmica. 

 II) A quantidade de calor que altera a temperatura de 
um corpo chama-se calor sensível.  
III) A energia do Sol não pode chegar até nós através 
dos processos de condução e convecção térmica. 

a) Apenas as afirmativas II e III são corretas 
b) Apenas as afirmativas I e III são corretas 
c) Apenas a afirmativa III está correta 
d) Apenas as afirmativas I e II são corretas 
e) Todas as afirmativas são corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Numa transformação de um gás perfeito, os estados 
final e inicial acusaram a mesma energia interna. 
Certamente: 

a) a transformação foi cíclica. 

b) a transformação isométrica. 

c) não houve troca de calor entre o gás e o ambiente. 

d) são iguais as temperaturas dos estados inicial e 
final. 

e) não houve troca de trabalho entre o gás e o meio. 
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Máquina térmica é um dispositivo que:  

 

a) retira calor de uma fonte e transforma-o 
integralmente em trabalho; 

b) recebe trabalho de um motor e o rejeita a uma 
fonte de calor sob a forma de calor; 

c) retira calor de uma fonte e o transforma 
parcialmente em trabalho; 

d) pode apresentar rendimento de 100%. 

e) nenhuma das alternativas acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O processo cíclico da máquina de Carnot, que é uma 
máquina térmica teórica de rendimento máximo, é 
constituído de duas transformações: 

 

a) isotérmicas e duas isométricas. 

b) isotérmicas e duas adiabáticas. 

c) isobáricas e duas adiabáticas. 

d) isotérmicas e duas isobáricas. 

e) adiabáticas e duas isométricas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Admita que o sol subitamente "morresse", ou seja, 
sua luz deixasse de ser emitida. 24 horas após este 
evento, um eventual sobrevivente, olhando para o 
céu, sem nuvens, veria: 

 

a) a Lua e estrelas. 

b) somente a Lua. 

c) somente estrelas. 

d) uma completa escuridão. 

e) somente os planetas do sistema solar. 

 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 15 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Considere as afirmações: 
 
I. A água pura é um meio translúcido. 
II. O vidro fosco é um meio opaco. 
III. O ar é um meio transparente. 
 
Segundo as assertivas acima, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é correta. 
b) Apenas a afirmativa II é correta. 
c) Apenas a afirmativa III é correta. 
d) Apenas as afirmativas I e III são corretas. 
e) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Dois raios de luz, que se propagam num meio 
homogêneo e transparente, se interceptam num certo 
ponto. A partir deste ponto, pode-se afirmar que: 

 

a) os raios luminosos se cancelam. 

b) mudam a direção de propagação. 

c) continuam se propagando na mesma direção e 
sentindo que antes. 

d) se propagam em trajetórias curvas. 

e) retornam em sentido opostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pinhole, do inglês “buraco de agulha”, é uma câmera 
fotográfica que não dispõe de lentes. Consegue-se 
uma imagem em um anteparo quando a luz, 
proveniente de um objeto, atravessa um pequeno 
orifício. De acordo com os conhecimentos em óptica 
geométrica e com os dados contidos na figura a 
seguir, determine a distância D, do orifício da câmera 
(pinhole) até a árvore. 

 

 

 

 

 

 

a) 2 m. 

b) 4 m. 

c) 6 m. 

d) 40 m. 

e) 50 m. 
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LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 51 a 80 

 

Questões de 51 a 55 (opção de inglês) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(ENEM – 2016) 

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

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

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

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

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

 
Considerando as informações do texto, a 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

 
Disponível em: <http://www.glasbergen.com/teen-cartoons/>. 

Acesso em: 12 set. 2017. 
 

O computador e a internet foram os principais 
responsáveis pela revolução tecnológica ocorrida no 
século 20. Uma das discussões que se trava hoje em 
dia é o uso excessivo dos dispositivos tecnológicos. 
Nesse sentido, o cartum apresentado ilustra uma 
situação em que os pais  

(A) tentam aprender a lidar com o computador. 
(B) ignoram o fato de o filho não usar 

computador. 
(C) comunicam-se com o filho via computador. 
(D) anseiam por um computador de última 

geração. 
(E) reconhecem que têm obsessão por 

computador. 

 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.glasbergen.com/teen-cartoons/
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▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
As the United States raced against Russia to 

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

Writtenby 20th Century Fox 
 

Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt4846340/plotsummary 
Acesso em: 19 maio 2017. 

 
O texto acima apresenta um resumo do filme 

“Hidden Figures”, traduzido no Brasil por “Estrelas 
além do tempo”, que relata a história e os sonhos de 
três grandes mulheres que trabalharam na NASA na 
década de 1960. O texto aponta que “Dorothy 
Vaughan, Mary Jackson, and Katherine Johnson 
crossed all gender, race, and professional lines while 
their brilliance and desire to dream big, beyond 
anything ever accomplished before by the human 
race”. Levando em consideração esse excerto, pode-
se inferir que: 
 

(A) Os Estados Unidos disputaram com a Rússia 

com o intuito de serem os primeiros a levar 

um homem ao espaço. 

(B) Um grupo de mulheres negras matemáticas 

serviu como cérebro por trás de uma das 

maiores operações na história dos EUA. 

(C) Um grupo de mulheres negras trabalhou na 

NASA como “computadores humanos”. 

(D) Três mulheres foram vítimas de preconceito 

de gênero e racial, no entanto, continuaram 

lutando pelos seus sonhos. 

(E) O trabalho desenvolvido pelas três mulheres 

na NASA fez com que elas fossem 

reconhecidas como heroínas americanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(ENEM – 2012) 

 
DONAR. Disponível em: http://politicalgraffiti.wordpress.com. 

Acesso em: 17 ago. 2011. 

Cartuns são produzidos com o intuito de 

satirizar comportamentos humanos e assim 

oportunizam a reflexão sobre nossos próprios 

comportamentos e atitudes. Nesse cartum, a 

linguagem utilizada pelos personagens em uma 

conversa em inglês evidencia a 

(A) necessidade de estudo da língua inglesa por 

parte dos personagens. 

(B) dificuldade de reconhecer a existência de 

diferentes usos da linguagem. 

(C) facilidade de compreensão entre falantes com 

sotaques distintos. 

(D) predominância do uso da linguagem informal 

sobre a língua padrão. 

(E) aceitação dos regionalismos utilizados por 

pessoas de diferentes lugares. 
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
É cada vez mais frequente a circulação de 

animais de estimação em lugares públicos e, com 
isso, muitas regras são criadas para que esses 
animais possam acompanhar seus donos nesses 
espaços. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

 
AIRLINE PET POLICIES 

 
Flying with pets can be challenging. The first 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Questões de 51 a 55 (opção de espanhol) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 
https://www.taringa.net/posts/humor/10853267/Comics-gaturro-

garfield-mafalda-condorito.html - Acesso em 10/09/2017.  

Na tira cômica de Gaturrro, o personagem está 
verificando se seus materiais escolares estão 
separados. Tudo está organizado, mas no último 
quadro ele identifica que sempre se esquece:  
 

A) da “grana” para comprar o lanche.  
B) da vontade de estudar.  
C) do lanche.  
D) do uniforme escolar.  
E) nenhuma das alternativas.  

 

 

http://www.pettravel.com/airline_rules.cfm
https://www.taringa.net/posts/humor/10853267/Comics-gaturro-garfield-mafalda-condorito.html
https://www.taringa.net/posts/humor/10853267/Comics-gaturro-garfield-mafalda-condorito.html
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▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

EL COLOR DE LO PROHIBIDO SE PAGA 
 
Los grafiteros desafían a la noche y a la policía para 
dejar su firma en las calles 
 
El reloj marca las 4.00 horas. «Es la hora», me dice 
Corn. Coge su mochila cargada de sprays, y se pone 
cuidadosamente una gorra que él mismo ha pintado. 
Antes de salir a la calle me avisa: «Vas a tener que 
correr». Pintar graffiti en Aragón es ilegal. Las multas 
oscilan entre los 300 y 600 euros y llegan a alcanzar 
incluso los 1.500 euros, según la gravedad de la 
infracción. Quizá eso lo convierta en un aliciente para 
los grafiteros. Ya se sabe, la atracción por lo 
prohibido. «Es emocionante. La adrenalina te recorre 
todo el cuerpo. Tienes que estar pendiente de todo: 
de lo que pintas, del policía y de que no te pille el 
tonto de turno, por eso salimos de noche», cuenta 
Corn, pseudónimo bajo el que se da a conocer este 
joven grafitero de Zaragoza. Tiene 20 años y lleva 
cinco pintando. Sus manos muestran restos de 
pintura negra, plata y roja, como sus destrozadas 
zapatillas. Es el rastro de una pasión impregnada en 
la piel. «Me encanta el olor de la pintura, mancharme, 
esconderme o incluso tener que correr. 
Adaptado de: 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/color-
prohibido-paga_532879.html – Acesso em 11/09/2017. 
 

A partir da leitura da notícia, marque a opção 
incorreta:  

 
A) Em Aragón os grafites são ilegais.  
B) Corn é grafiteiro desde os 15 anos.  
C) Para Corn, todo o contexto envolvido para a 

realização do grafite é emocionante.  
D) A multa para os grafiteiros está entre 300 e 

1.500 euros.  
E) Os grafiteiros são atraídos pelo cheiro da tinta 

e pela adrenalina.  
 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Fonte: https://www.pinterest.se/pin/310466968035541698/ - Acesso 

em 10/09/2017.  

O grafite apresenta uma crítica sobre:  
 

A) a busca pela perfeição.  
B) o anseio por um mundo de contos de fadas. 
C) os homens e as mulheres perfeitos/as.  

D) o desejo de ter um relacionamento perfeito.  
E) nenhuma das alternativas.  

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/544161567467180632/ - Acesso 

em 11/09/2017.  

Neste pensamento Frida Kahlo revela a necessidade 
de:  
 

A) selecionar as coisas boas da vida.  
B) lembrar que sempre merecemos mais.  
C) esquecer os sentimentos que nos angustiam.  
D) pensar com a razão e esquecer a emoção.  
E) deixar a razão de lado e usar a emoção.   

 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/color-prohibido-paga_532879.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/color-prohibido-paga_532879.html
https://www.pinterest.se/pin/310466968035541698/
https://br.pinterest.com/pin/544161567467180632/
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 
Fonte: https://id.pinterest.com/explore/ahorro-del-agua/?lp=true – 
Acesso em 10/09/2017. 

 

A campanha do Ministério do Meio Ambiente do Peru 
tem como objetivo:  

 
A) explicar sobre o uso adequado da torneira.  
B) conscientizar sobre o desperdício de água.   
C) informar sobre a quantidade de água que 

gastamos ao escovar os dentes.  
D) orientar sobre a escovação. 
E) nenhuma das alternativas.   

 

 

Questões de 51 a 55 (opção de 
francês) 

 

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

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

Tarifs Billetterie 2012 

Infos   04.92.41.76.95 Individuel Groupe* Tarifs réduits** 

Corso place assise en 
tribune 

17 € 14 € 13 € 

Corso place debout en 
promenoir 

9 € 8 € 6,50 € 

Entrée exposition 
d’agrumes 

9 € 8 € 6,50 € 

Jardins de lumières 12 € 10 € 8 € 

Corso place assise en 
tribune + Entrée 
exposition agrumes 

23 € 19,50 € 18 € 

Corso debout en 
promenoir + Entrée 
exposition agrumes 

15 € 13,50 € 12 € 

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

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

 

https://id.pinterest.com/explore/ahorro-del-agua/?lp=true
http://www.bonjourdefrance.org/
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▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sa majesté la Seine 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

  
www.bonjourdefrance.org 

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

 

http://www.bonjourdefrance.org/
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▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Crise financière: par où la sortie? 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Manger bio: une question de santé? 

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

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

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

Chantal Legault 
www.lepointdufle.com 

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

 

 

http://www.lepointdufle.com/
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Questões de 56 a 80 

 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao 
alcance de nossos olhos e de nossas mãos um sonho 
muito antigo da humanidade, que se poderia resumir 
em duas palavras, universalidade e interatividade.  
As luzes, que pensavam que Gutenberg tinha 
propiciado aos homens uma promessa universal, 
cultivavam um modo de utopia. Elas imaginavam 
poder, a partir das práticas privadas de cada um, 
construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias 
e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse 
ao mesmo tempo leitor e autor, que emitisse juízos 
sobre as instituições de seu tempo, quaisquer que 
elas fossem e que, ao mesmo tempo, pudesse refletir 
sobre o juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora 
só era permitido pela comunicação manuscrita ou a 
circulação dos impressos encontra hoje um suporte 
poderoso com o texto eletrônico. 
 
CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao 
navegador. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo; Unesp, 1998 
 
No trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier 
caracteriza o texto eletrônico como um poderoso 
suporte que coloca ao alcance da humanidade o 
antigo sonho de universalidade e interatividade, uma 
vez que cada um passa a ser, nesse espaço de 
interação social, leitor e autor ao mesmo tempo. A 
universalidade e a interatividade que o texto 
eletrônico possibilita estão diretamente relacionadas à 
função social da internet de 
 
(A) propiciar o livre e imediato acesso às informações 
e ao intercâmbio de julgamentos. 
(B) globalizar a rede de informações e democratizar o 
acesso aos saberes. 
(C) expandir as relações interpessoais e dar 
visibilidade aos interesses pessoais. 
(D) propiciar entretenimento e acesso a produtos e 
serviços.  
(E) expandir os canais de publicidade e o espaço 
mercadológico. 
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▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
O senhor 
 Carta a uma jovem que, estando em uma 
roda em que dava aos presentes o tratamento de 
você, se dirigiu ao autor chamando-o “o senhor”: 
 Senhora: 
 Aquele a quem chamastes senhor aqui está, 
de peito magoado e cara triste, para vos dizer que 
senhor ele não é, de nada, nem de ninguém. 
 Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza 
doplebeu está em não querer esconder sua condição, 
e esta nobreza tenho eu. Assim, se entre tantos 
senhores ricos e nobres a quem chamáveis você 
escolhestes a mim para tratar de senhor, é bem de 
ver que só poderíeis ter encontrado essa senhoria 
nas rugas de minha testa e na prata de meus 
cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí; o território 
onde eu mando é no país do tempo que foi. Essa 
palavra “senhor”, no meio de uma frase, ergueu entre 
nós um muro frio e triste. 
 Vi o muro e calei: não é de muito, eu juro, que 
me acontece essa tristeza; mas também não era a 
vez primeira. 
 
BRAGA, R. A borboleta amarela. Rio de Janeiro: 
Record, 1991. 
 
A escolha do tratamento que se queira atribuir a 
alguém geralmente considera as situações 
específicas de uso social. A violação desse princípio 
causou um mal-estar no autor da carta. O trecho que 
descreve essa violação é: 
(A) “Essa palavra, ‘senhor’, no meio de uma frase 
ergueu entre nós um muro frio e triste.” 
(B) “A única nobreza do plebeu está em não querer 
esconder a sua condição.” 
(C) “Só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas 
rugas de minha testa.” 
(D) “O território onde eu mando é no país do tempo 
que foi.” 
(E) “Não é de muito, eu juro, que acontece essa 
tristeza; mas também não era a vez primeira.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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

 

 

 

▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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

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

 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 26 

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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

(E ) a valorização da dimensão lúdica e poética 

 

 

▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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

Um aspecto da composição estrutural que caracteriza 
o relato pessoal de A.P.S. como modalidade falada 
da língua é 
 
(A) predomínio de linguagem informal entrecortada 
por pausas. 
(B) vocabulário regional desconhecido em outras 
variedades do português. 
(C) realização do plural conforme as regras da 
tradição gramatical. 
(D) ausência de elementos promotores de coesão 
entre os eventos narrados. 

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

 

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

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

 

 

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

(E) consumir produtos de modo responsável e 
ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

TEXTO I 

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

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

TEXTO II 

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

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

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

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

 

 

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

(D) no anseio de divulgar hábitos enraizados,  
negligenciados por seus antepassados. 
(E) na certeza da exclusão, revelada pela indiferença 
de seus pares. 

 

 

▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a imagem e assinale a questão correta: 

 

 
 
a) É Augusto Boal criador da Pedagogia do 

Oprimido. 
b) É Paulo Freire criador do Teatro do 

oprimido. 
c) É Augusto Pinto Boal criador do Teatro do 

Oprimido. 
d) Todas as questões estão corretas. 
e) Nenhuma das questões estão corretas. 

 

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O Teatro do Oprimido é um dos modos de 
representação cênica que... 

 

 

 
a) Propõe que o espectador ensaie a sua 

própria revolução sem delegar papéis aos 
personagens, desta forma conscientizando-se 
da sua autonomia diante dos fatos cotidianos, 
indo em direção a sua real liberdade de ação, 
sendo todos “espect-atores”. 

b) Transita frequentemente, entre a realidade 
viva e a que podemos inventar, entre o 
passado e o presente, mas, sobretudo, 
invade o futuro. 

c) É um teatro que desmistifica e questiona 
versões que tinham como função inibir e 
ocultar as vozes oprimidas da minoria. 

d) Todas as questões estão corretas. 
e) Nenhuma das questões estão corretas. 
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▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Abaixo você vê a árvore do Teatro do Oprimido.  
Pode-se dizer que: 

 

 
 
a) A árvore demonstra as formas de fazer o 

teatro do oprimido, e superar a opressão. 
b) A árvore demostra a produção teatral do 

teatro do oprimido na sociedade. 
c) A árvore foi escolhida por Boal para 

representar seu método, por estar em 
constante transformação e ter a 
capacidade de multiplicação 

d) Todas as questões estão corretas. 
e) Nenhuma das questões estão corretas. 

 

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

 
 

a) Pode ser relacionada ao teatro imagem, 
por mostrar uma imagem de opressor e 
oprimido, com possibilidade do encontro 
de uma solução pela opressão vivida. 

b) Demonstra uma forma de opressão vivida 
na sociedade. 

c) Exemplifica que existem muitos oprimidos, 
e que muitas vezes reagem como 
opressores. 

d) Todas as questões estão corretas. 
e) Nenhuma questão é correta. 

 

▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Sobre a frase abaixo posso dizer que: 

 

 
 

 
 

a) Assim como no teatro do oprimido tem o 
intuito que o espectador se assuma 
como ator, invada o personagem e o 
palco, ocupe seu espaço e proponha 
alternativas. 

b) Justifica a ação reflexiva da pedagogia 
do oprimido e do teatro do oprimido 

c) É o caminho de superação do oprimido 
frente ao opressor. 

d) Todas as questões estão corretas. 
e) Nenhuma questão correta. 
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▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia a citação abaixo: 
 

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

 
O autor faz referência a um elemento 

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

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

 

▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a charge a seguir: 

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

rge-do-dia-politica-e-esporte.html em 12/09/2017. 

 
A charge faz uma crítica à infra-estrutura 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.ivancabral.com/2011/10/charge-do-dia-politica-e-esporte.html
http://www.ivancabral.com/2011/10/charge-do-dia-politica-e-esporte.html
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▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a charge: 
 

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

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

 
a) A perfeição está ligada ao ideal de beleza 

imposto socialmente, e não ao funcionamento 
efetivo do corpo. 

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

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

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

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

 

▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o trecho da reportagem do “UOL Esportes” 
abaixo: 
Galvão cita choro de Neymar e exalta 'máquina' 
CR7: 'Faz gol até dormindo' 
 

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

05/02/galvao-cita-choro-de-neymar-e-exalta-
maquina-cr7-faz-gol-ate-dormindo/ 
 

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

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

 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 

 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 33 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questões de 81 a 90 

 

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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

 

De acordo com os dados apresentados nesta tabela, 

(A) os investimentos em biodiesel e comércio 
atacadista e varejista, juntos, serão inferiores a 1 
bilhão de reais. 

(B) o número de projetos em álcool/açúcar é inferior a 
7% do número total de projetos. 

(C) a intenção de investimentos em atividades mineral 
e beneficiamento representa menos de 20% do valor 
dos investimentos previstos em álcool/açúcar. 

(D) o número de projetos em alimentos e bebidas 
representa 10,54% do total de projetos. 

(E) o número de projetos em higiene, beleza e 
limpeza é o dobro do número de projetos em 
álcool/açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 82▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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

 

Os lados dos quadrados serão paralelos às laterais 
do muro e as distâncias entre os quadrados e entre 
cada quadrado e a borda do muro serão todas iguais. 
Nessas condições, a medida do lado de cada 
quadrado, em metros, será: 

 

 

(A) 0,85 

(B) 0,52 

(C) 0,64 

(D) 0,76 

(E) 0,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UEG-2014) Para se produzir 40 toneladas de 
concreto gasta-se o total de R$ 2.040,00 com areia, 
brita e cimento. Sabe-se que 15% da massa final do 
concreto é constituída de água e que o custo, por 
tonelada, de areia é R$ 60,00, de brita, é R$ 30,00 e 
de cimento, é R$ 150,00. Qual é a razão entre as 
quantidades, em toneladas, de cimento e brita 
utilizadas na produção desse concreto? 

(A) 1/2  

(B) 1/3  

(C) 1/5 

(D) 2/3 

(E) 2/5 
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▬ QUESTÃO 84▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UEG-2013) Uma pequena empresa, especializada 
em fabricar cintos e bolsas, produz mensalmente 
1200 peças. Em um determinado mês, a produção de 
bolsas foi três vezes maior que a produção de cintos. 
Nesse caso, a quantidade de bolsas produzidas 
nesse mês foi 

(A) 300 

(B) 450 

(C) 600 

(D) 750 

(E) 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 85▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Dado o sistema: 









06

123

yax

yx
 

Para que esse sistema seja Possível e Determinado, 
devemos ter: 

(A) 9=a  

(B) 9≠a  

(C) 18=a  

(D) 18≠a   

(E) 0=a  
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▬ QUESTÃO 86▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Um terreno tem a forma triangular e as medidas dos 
seus lados são 17m, 15m e 8m. A área desse terreno, 

em 2m  é:  

(A) 255  

(B) 120 

(C) 160 

(D) 60 

(E) 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

UFBA-2005 – O valor do determinante da matriz 

abaixo é: 

 

(A) 15 

(B) 20 

(C) 17 

(D) -15 

(E) -20 
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▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Se A = ( aij ) é matriz quadrada de ordem 3 tal 

que aij = i - j então podemos afirmar que o seu 

determinante é igual a: 

(A) 0  

(B) 1  

(C) 2  

(D) 3 

(E)-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na Figura I, está representado um retângulo, cuja 
base mede 25 cm e cuja altura mede 9 cm. Esse 
retângulo está dividido nas regiões α, β e . 
Sem que haja qualquer superposição delas, essas 
regiões podem ser reagrupadas, formando um 
quadrado, como mostrado na Figura II. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Então, é CORRETO afirmar que a área da região α mede: 
 
(A) 24 cm2 .  
 
(B) 28 cm2 . 
 
(C) 32 cm2 . 
 
(D) 30 cm2 . 

(E) 36 cm2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

I 

 

II 
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▬ QUESTÃO 90▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Em uma mesa, estão espalhados 50 pares de cartas. As 
duas cartas de cada par são iguais e cartas de pares 
distintos são diferentes. Suponha que duas dessas cartas 
são retiradas da mesa ao acaso. Então, é CORRETO afirmar 
que a probabilidade de essas duas cartas serem 
iguais é: 
 
(A) 1/100. 
 
(B) 1/69. 

 
(C) 1/50. 

 
(D) 1/99. 

 
(E) 1/36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES: 

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

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

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

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

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

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

• apresentar proposta de intervenção que 
desrespeite os direitos humanos. 

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

 

 
TEMA DA REDAÇÃO: TRANSPORTE PÚBLICO E 
MOBILIDADE URBANA NO BRASIL 
 
Proposta de Redação  

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

 

 
 

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

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

 

 

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

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

 
 
 

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

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

=794#imgrc=xIFeufAAc7EYiM: 
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