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LINGUAGENS 

QUESTÃO 01:  

     Concordo plenamente com o artigo "Revolucione a sala de aula". É preciso que valorizemos o ser 
humano, seja ele estudante, seja professor. Acredito na importância de aprender a respeitar nossos limites e 
superá-los, quando possível, o que será mais fácil se pudermos desenvolver a capacidade de relacionamento 
em sala de aula. Como arquiteta, concordo com a postura de valorização do indivíduo, em qualquer situação: 
se procurarmos uma relação de respeito e colaboração, seguramente estaremos criando a base sólida de 
uma vida melhor.                                                                                                   Tania Bertoluci de Souza 

 

1- Em uma sociedade letrada como Em uma sociedade letrada como a nossa, são construídos textos diversos para 
dar conta das necessidades cotidianas de comunicação. Assim, para utilizar-se de algum gênero textual, é preciso 
que conheçamos os seus elementos. A carta de leitor é um gênero textual que 
 

(A) apresenta sua estrutura por parágrafos, organizado pela tipologia da ordem da injunção 
(comando) e estilo de linguagem com alto grau de formalidade. 

(B) se inscreve em uma categoria cujo objetivo é o de descrever os assuntos e temas que 
circularam nos jornais e revistas do país semanalmente. 

(C) se organiza por uma estrutura de elementos bastante flexível em que o locutor encaminha a ampliação dos 
temas tratados para o veículo de comunicação. 

(D) se constitui por um estilo caracterizado pelo uso da variedade não-padrão da língua e tema 
construído por fatos políticos. 

(E) se organiza em torno de um tema, de um estilo e em forma de paragrafação, representando, em conjunto, as 
ideias e opiniões de locutores que interagem diretamente com o veículo de comunicação 

 
QUESTÃO 02:                            O apanhador de desperdícios 
 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 
Não gosto das palavras 
fatigadas de informar. 
Dou mais respeito 
às que vivem de barriga no chão 
tipo água pedra sapo. 
Entendo bem o sotaque das águas 
Dou respeito às coisas desimportantes 
e aos seres desimportantes. 
Prezo insetos mais que aviões. 
Prezo a velocidade 
 

BARROS, Manoel de. O apanhador de desperdícios. In. PINTO, Manuel da Costa. 
Antologia comentada da poesia brasileira do século 21. São Paulo: Publifolha, 2006. p. 73-74. 

 

É próprio da poesia de Manoel de Barros valorizar seres e coisas considerados, em geral, de 
menor importância no mundo moderno. No poema de Manoel de Barros, essa valorização é 
expressa por meio da linguagem 
 

(A) denotativa, para evidenciar a oposição entre elementos da natureza e da modernidade. 
(B) rebuscada de neologismos que depreciam elementos próprios do mundo moderno. 
(C) hiperbólica, para elevar o mundo dos seres insignificantes. 
(D) simples, porém expressiva no uso de metáforas para definir o fazer poético do eu lírico 

poeta. 
(E) referencial, para criticar o instrumentalismo técnico e o pragmatismo da era da informação 

digital 
 
QUESTÃO 03- Considerando o papel da arte poética e a leitura do poema de Manoel de Barros, afirma-se que 
 

(A) informática e invencionática são ações que, para o poeta, correlacionam-se: ambas têm o 
mesmo valor na sua poesia. 

(B) arte é criação e, como tal, consegue dar voz às diversas maneiras que o homem encontra 
para dar sentido à própria vida. 

(C) a capacidade do ser humano de criar está condicionada aos processos de modernização 
tecnológicos. 

(D) a invenção poética, para dar sentido ao desperdício, precisou se render às inovações da 
informática. 

(E) as palavras no cotidiano estão desgastadas, por isso à poesia resta o silêncio da não 
comunicabilidade. 

das tartarugas mais que a dos mísseis. 
Tenho em mim um atraso de nascença. 
Eu fui aparelhado 
para gostar de passarinhos. 
Tenho abundância de ser feliz por isso. 
Meu quintal é maior do que o mundo. 
Sou um apanhador de desperdícios: 
Amo os restos 
como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 
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QUESTÃO 04:              Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. 
          O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das 
queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente 
o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido 
de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a 
saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. 

                                                                                                  O Estado de São Paulo, 20 set. 1992, p.32 

 
O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa 
perspectiva, conclui-se que 
 
(A) a palavra “mas”, na linha 2, contradiz a afirmação inicial do texto: linhas 1 e 2. 
(B) a palavra “embora”, na linha 3, introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do 

texto. 
(C) as expressões: “consequências calamitosas”, na linha 2, e “efeitos incalculáveis”, na linha 5, 

reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. 
(D) o uso da palavra “cientistas”, na linha 3, é desnecessário para dar credibilidade ao texto, 

uma vez que se fala em “estudo” no título do texto. 
(E) a palavra “gás”, na linha 4, refere-se a “combustíveis fósseis” e “queimadas”, nas linhas 1 e 

2, reforçando a ideia de catástrofe. 
 
QUESTÃO 05 
 
Texto I 
Ser brotinho não é viver em um píncaro azulado; é muito mais! Ser brotinho é sorrir bastante dos homens e rir 
interminavelmente das mulheres, rir como se o ridículo, visível ou invisível, 
provocasse uma tosse de riso irresistível. 
                                                       CAMPOS, Paulo Mendes. Ser brotinho. In: SANTOS, Joaquim Ferreira dos (Org.). 
                                                          As cem melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. p. 91. 
Texto II 
Ser gagá não é viver apenas nos idos do passado: é muito mais! É saber que todos os amigos já 
morreram e os que teimam em viver são entrevados. É sorrir, interminavelmente, não por 
necessidade interior, mas porque a boca não fecha ou a dentadura é maior que a arcada. 
                                                       FERNANDES, Millôr. Ser gagá. In: SANTOS, Joaquim Ferreira dos (Org.). 
                                                         As cem melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005. p. 225. 

 
 Os textos utilizam os mesmos recursos expressivos para definir as fases da vida, entre eles, 
 
(A) expressões coloquiais com significados semelhantes. 
(B) ênfase no aspecto contraditório da vida dos seres humanos. 
(C) recursos específicos de textos escritos em linguagem formal. 
(D) termos denotativos que se realizam com sentido objetivo. 
(E) metalinguagem que explica com humor o sentido de palavras 
 
QUESTÃO 06 
 

Apesar da ciência, ainda é possível acreditar no sopro divino – o momento em que o 
Criador deu vida até ao mais insignificante dos micro-organismos? 

 
Resposta de Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, nomeado pelo papa Bento XVI em 2007: 
“Claro que sim. Estaremos falando sempre que, em algum momento, começou a existir algo, para poder 
evoluir em seguida. O ato do criador precede a possibilidade de evolução: só evolui algo que existe. Do nada, 
nada surge e evolui.” (LIMA, Eduardo. Testemunha de Deus. SuperInteressante, São Paulo, n. 263-A, p. 9, mar. 2009)  

 
Resposta de Daniel Dennet, filósofo americano ateu e evolucionista radical, formado em Harvard e Doutor por 
Oxford: 
“É claro que é possível, assim como se pode acreditar que um super-homem veio para a Terra há 530 
milhões de anos e ajustou o DNA da fauna cambriana, provocando a explosão da vida 
daquele período. Mas não há razão para crer em fantasias desse tipo.” (LIMA, Eduardo. Advogado do Diabo. 

SuperInteressante, São Paulo, n. 263-A, p. 11, mar. 2009) 
(com adaptações). 
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Os dois entrevistados responderam a questões idênticas, e as respostas a uma delas foram 
reproduzidas aqui. Tais respostas revelam opiniões opostas: um defende a existência de Deus e o outro não 
concorda com isso. Para defender seu ponto de vista, 
 

(A) o religioso ataca a ciência, desqualificando a Teoria da Evolução, e o ateu apresenta 
comprovações científicas dessa teoria para derrubar a ideia de que Deus existe. 

(B) Scherer impõe sua opinião, pela expressão “claro que sim”, por se considerar autoridade 
competente para definir o assunto, enquanto Dennett expressa dúvida, com expressões 
como “é possível”, assumindo não ter opinião formada. 

(C) o arcebispo critica a teoria do Design Inteligente, pondo em dúvida a existência de Deus, e o ateu 

argumenta com base no fato de que algo só pode evoluir se, antes, existir. 
(D) o arcebispo usa uma lacuna da ciência para defender a existência de Deus, enquanto o 

filósofo faz uma ironia, sugerindo que qualquer coisa inventada poderia preencher essa 
lacuna. 

(E) o filósofo utiliza dados históricos em sua argumentação, ao afirmar que a crença em Deus é 
algo primitivo, criado na época cambriana, enquanto o religioso baseia sua argumentação 
no fato de que algumas coisas podem “surgir do nada”. 

 
QUESTÃO 07  
 

         A sociedade atual testemunha a influência determinante das tecnologias digitais na vida do 
homem moderno, sobretudo daquelas relacionadas com o computador e a internet. Entretanto,parcelas 
significativas da população não têm acesso a tais tecnologias. Essa limitação tem pelo menos dois motivos: a 
impossibilidade financeira de custear os aparelhos e os provedores de acesso, e a impossibilidade de saber utilizar 
o equipamento e usufruir das novas tecnologias. A essa problemática, dá-se o nome de exclusão digital. 

 
No contexto das políticas de inclusão digital, as escolas, nos usos pedagógicos das tecnologias de 
informação, devem estar voltadas principalmente para 
 

(A) proporcionar aulas que capacitem os estudantes a montar e desmontar computadores, para garantir a 
compreensão sobre o que são as tecnologias digitais. 

(B) explorar a facilidade de ler e escrever textos e receber comentários na internet para 

desenvolver a interatividade e a análise crítica, promovendo a construção do conhecimento. 
(C) estudar o uso de programas de processamento para imagens e vídeos de alta complexidade 

para capacitar profissionais em tecnologia digital. 
(D) exercitar a navegação pela rede em busca de jogos que possam ser “baixados” 

gratuitamente para serem utilizados como entretenimento. 
(E) estimular as habilidades psicomotoras relacionadas ao uso físico do computador, como 

mouse, teclado, monitor etc. 
 
QUESTÃO 08:                                A DANÇA E A ALMA 

 

A DANÇA? Não é movimento, 
súbito gesto musical. 
É concentração, num momento, 
da humana graça natural. 
No solo não, no éter pairamos, 
nele amaríamos ficar. 
A dança – não vento nos ramos: 
seiva, força, perene estar. 

Um estar entre céu e chão, 
novo domínio conquistado, 
onde busque nossa paixão 
libertar-se por todo lado... 
Onde a alma possa descrever 
suas mais divinas parábolas 
sem fugir à forma do ser, 
por sobre o mistério das fábulas. 

(Carlos Drummond de Andrade. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 366.) 
 

A definição de dança, em linguagem de dicionário, que mais se aproxima do que está expresso no poema é: 
 

(A) a mais antiga das artes, servindo como elemento de comunicação e afirmação do homem em todos 

momentos de sua existência. 
(B) a forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, possibilitando ao homem a liberação de 

seu espírito. 
(C) a manifestação do ser humano, formada por uma seqüência de gestos, passos e movimentos 

desconcertados. 
(D) o conjunto organizado de movimentos do corpo, com ritmo determinado por instrumentos musicais, 

ruídos, cantos, emoções etc. 
(E) o movimento diretamente ligado ao psiquismo do indivíduo e, por conseqüência, ao seu desenvolvimento 

intelectual e à sua cultura. 
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QUESTÃO 09: O poema, na questão anterior,  “A Dança e a Alma” é construído com base em contrastes, 
como “movimento” e “concentração”. Em uma das estrofes, o termo que estabelece contraste com solo é: 
 
(A) éter.       (B) seiva.      (C) chão.       (D) paixão.          (E) ser. 
 
QUESTÃO 10: 
 

I - A situação de um trabalhador 

 
Paulo Henrique de Jesus está há quatro meses desempregado. Com o Ensino Médio completo, ou seja, 11 
anos de estudo, ele perdeu a vaga que preenchia há oito anos de encarregado numa transportadora de 
valores, ganhando R$800,00. Desde então, e com 50 currículos já distribuídos, só encontra oferta para 
ganhar R$300,00, um salário mínimo. Ele aceitou trabalhar por esse valor, sem carteira assinada, como 
garçom numa casa de festas para fazer frente às despesas.  (O Globo, 20/07/2005.) 
 
 
II - Uma interpretação sobre o acesso ao mercado de trabalho 
 
Atualmente, a baixa qualificação da mão-de-obra é um dos responsáveis pelo desemprego no Brasil. 
 
 
A relação que se estabelece entre a situação (I) e a interpretação (II) e a razão para essa relação aparece 
em: 
 
(A) II explica I - Nos níveis de escolaridade mais baixos há dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. 
(B) I reforça II - Os avanços tecnológicos da Terceira Revolução Industrial garantem somente o acesso ao 

trabalho para aqueles de formação em nível superior. 
(C) I desmente II - O mundo globalizado promoveu desemprego especialmente para pessoas entre 10 e 15 

anos de estudo. 
(D) II justifica I - O desemprego estrutural leva a exclusão de trabalhadores com escolaridade de nível médio 

incompleto 
(E) II complementa I - O longo período de baixo crescimento econômico acirrou a competição, e pessoas de 

maior escolaridade passam a aceitar funções que não correspondem a sua formação 

QUESTÃO 11:   

  

 
 
 
 
 
 

O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de 
Pablo Picasso, representa o rompimento com a 
estética clássica e a revolução da arte no início 
do século XX. Essa nova tendência se 
caracteriza pela 
 
a) pintura de modelos em planos irregulares. 
 
b) mulher como temática central da obra. 
 
c) cena representada por vários modelos. 
 
d) oposição entre tons claros e escuros. 
 
e) nudez explorada como objeto de arte. 
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QUESTÃO 12.                                             Estrada  

 

Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho,  

Interessa mais que uma avenida urbana.  

Nas cidades todas as pessoas se parecem.  

Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente.  

Aqui, não: sente-se bem que cada um traz a sua alma.  

Cada criatura é única.  

Até os cães.  

Estes cães da roça parecem homens de negócios:  

Andam sempre preocupados.  

E quanta gente vem e vai!  

E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar:  

Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um  

bodezinho manhoso.  

Nem falta o murmúrio da água, para sugerir, pela voz  

dos símbolos,  

Que a vida passa! que a vida passa!  

E que a mocidade vai acabar.  
BANDEIRA, M. O ritmo dissoluto. Rio de Janeiro: Aguilar 1967.  

 
A lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do 
cotidiano. No poema Estrada, o lirismo presente no contraste entre campo e cidade aponta para  
 
a) o desejo do eu lírico de resgatar a movimentação dos centros urbanos, o que revela sua nostalgia com 

relação à cidade.  

b) a percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada  pela observação da aparente inércia da vida rural.  

c) opção do eu lírico pelo espaço bucólico como  possibilidade de meditação sobre a sua juventude.  

d) a visão negativa da passagem do tempo, visto que  esta gera insegurança.  

e) a profunda sensação de medo gerada pela reflexão acerca da morte.  

 

 

QUESTÃO 13.  Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a 

cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta 

para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de 

criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas  modernistas  

 

a) buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade 

e os temas nacionais.  

b) defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação 

artística nacional.  

c) representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática 

educativa.  

d) mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à 

tradição acadêmica.  

e) buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados.  
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QUESTÃO 14.   

 
Texto 1: Canção do exílio 
 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
 

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
[...] 
 

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar — sozinho, à noite — 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras 
Onde canta o Sabiá. 
 

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu’inda aviste as palmeiras 
Onde canta o Sabiá. 
 

                DIAS, G. Poesia e prosa completas. 

                        Rio de Janeiro: Aguilar, 1998. 
 

Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético: a 
paisagem brasileira entrevista a distância. Analisando-os, conclui-se que  
 
a) o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom de que se 

revestem os dois textos.  
b) a exaltação da natureza é a principal característica do texto 2, que valoriza a paisagem tropical realçada no 

texto 1.  
c) o texto 2 aborda o tema da nação, como o texto 1, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira.  
d) o texto 1, em oposição ao texto 2, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria.  
e) ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. 
 
QUESTÃO 15. Sobre a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que muito influenciaria a Semana de Arte 

Moderna, Monteiro Lobato escreveu, em artigo intitulado Paranoia ou Mistificação: 
 

 Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas e em consequência fazem arte 
pura, guardados os eternos ritmos da vida, e adotados, para a concretização das emoções estéticas, os 
processos clássicos dos grandes mestres. (...) A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a 
natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas 
cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. (...). Estas considerações são provocadas pela exposição da 
sra. Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das 
extravagâncias de Picasso & cia. (O Diário de São Paulo, dez./1917.) 
 

Em qual das obras a seguir identifica-se o estilo de Anita Malfatti criticado por Monteiro Lobato no artigo?  

       

Texto 2: Canto de regresso à Pátria 
 
Minha terra tem palmares 
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá 
 
Minha terra tem mais rosas 
E quase tem mais amores 
Minha terra tem mais ouro 
Minha terra tem mais terra 
 
Ouro terra amor e rosas 
Eu quero tudo de lá 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte para lá 
 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte pra São Paulo 
Sem que eu veja a rua 15 
E o progresso de São Paulo 

 
ANDRADE, O. Cadernos de poesia do aluno 

Oswald. São Paulo: Círculo do Livro, s/d. 

 

  

(A) 
(B) 

(C) 

(D) (E) 
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ESPANHOL 
 
CHINA EDUCARÁ A SUS HINCHAS DE FÚTBOL 

DURANTE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
 

 
 
QUESTÃO 16: Tres palabras clave para la 

omprensión del texto están reunidas en 
 
A) gamberros – coordinador – conducta 
B) juegos – hinchas – detalles 
C) China – banderas – himno 
D) tribunas – plataforma – árbitro 
E) educación – fútbol – hinchas 

QUESTÃO 17:  La lectura del texto permite concluir 

correctamente que 
 
A) los equipos de fútbol de China son belicosos. 
B) la selección china de fútbol sobresale por la 

pujanza. 
C) evitar contiendas en eventos deportivos es la 

propuesta china para los juegos olímpicos. 
D) el promedio de ventas de entradas alcanzó un 

80% en los torneos finales de fútbol. 
E) el equipo perdedor en la Copa de Asia Oriental 

quemó las banderas de sus contrincantes. 
 
QUESTÃO 18: De acuerdo con el texto, los 

programas de educación 
 
A) surgieron en el seno de la Federación Asiática de 

Fútbol. 
B) se crearon con miras a prevenir actitudes 

pendencieras. 
C) pretenden impedir el acceso de los hinchas. 
D) serán desarrollados tras los juegos olímpicos. 
E) conllevan la intención de aumentar las ventas de 

entradas. 
 
INSTRUCCIÓN: Para resolver la cuestion 19, 

observe el sentido de los verbos de la Columna 1 
en el texto y relaciónelos a sus sinónimos en la 
Columna 2, numerando los paréntesis. 

 
Columna 1                                   

 
( ) amonestar (línea 09) 
 
( ) abuchear (línea 13) 
 
( ) subrayar (línea 24) 
 
 
 
QUESTÃO 19: La numeración correcta de los 

paréntesis, de arriba hacia abajo, es 
 
A) 2 – 3 – 6 
B) 5 – 1 – 4 
C) 5 – 3 – 6 
D) 2 – 1 – 6 
E) 2 – 3 – 4 
 
QUESTÃO 20: Las palabras “emblemático” (línea 

29), “alrededor” (línea 33) y “promedio” (línea 36) 
pueden ser traducidas, respectivamente, por 

 
A) luxuoso – além – taxa 
B) suntuoso – apenas – médio 
C) requintado – aproximadamente – tabela 
D) representativo – perto – média 
E) significativo – mais – produto 

Columna 2 

1. sisear 

2. reprender 

3. sublevar 

4. contestar 

5. ensalzar 

6. destacar 
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INGLES 
 

TEXTO  
BRAZILIAN FAUNA: OVERVIEW 

 
01 

 

 

 

05 

 

 

 

 

10 

There is general consensus that Brazil has the highest number of both terrestrial vertebrates and 

invertebrates of any country in the world. This high diversity of fauna can be explained by the sheer 

size of Brazil and also the great variation in ecosystems.  

The numbers published about Brazil’s fauna diversity can vary from source to source, as 

taxonomists sometimes disagree about species classifications and information can be incomplete or 

out of date. Also new species continue to be discovered and, sadly, some species go extinct in the wild. 

Brazil has the highest primate diversity of any country in the world with 77 species and fresh water fish 

(over 3000 species); it claims the second-highest number of amphibian species, the third highest 

number of bird species and is ranked fifth in reptile species. Many of the species that are at risk live in 

threatened habitats such as the Atlantic Forest.  
(www.sustainabletourismbrazil.org/pubbrasil/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=6 8 ) 

 

 
QUESTÃO 16 O texto afirma que a variação dos ecossistemas no Brasil é responsável pelo(a): 

 
(a) decréscimo dos organismos vivos.  
(b) variação do solo para plantio.  
(c) elevação da temperatura global.  
(d) desequilíbrio da população ribeirinha. 
(e) diversidade da fauna nativa. 
 
QUESTÃO 17 De acordo com o texto, a informação sobre a fauna no Brasil é muitas vezes 

 
(a) chocante.  
(b) desatualizada.  
(c) complexa.  
(d) tendenciosa.  
(e) desagradável.  
 
QUESTÃO 18 O texto se refere à Mata Atlântica como um lugar 

 
(a) ameaçado.  
(b) deserto.  
(c) distante.  
(d) isolado.  
(e) estéril.  
 
QUESTÃO 19 O adjetivo “highest” em “the highest number” (ℓ.1) está no mesmo grau que  

 
(a) less.  
(b) better. 
(c) least.  
(d) worse.  
(e) more.  
 
QUESTÃO 20 Also em “Also new species continue to be discovered” (ℓ.6) introduz uma 

 
(a) negação.  
(b) conclusão.  
(c) obrigação. 
(d) adição.  
(e) concessão. 
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MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 21:  
        Na figura, B é um ponto do segmento de reta AC e os 
ângulos DAB, DBE e BCE são retos. 
       Se o segmento AD = 6 dm, o segmento AC = 11 dm e o 
segmento EC = 3 dm, as medidas possíveis de AB, em dm, são: 
 
a) 4,5 e 6,5.   
b) 7,5 e 3,5. 
c) 8 e 3.    
d) 7 e 4. 
e) 8 e 4 
 
 
QUESTÃO 22: 

Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto 
voador não identificado, em forma de disco, que 
estacionou a 50 m do solo, aproximadamente. Um 
helicóptero do exército, situado a aproximadamente 
30 m acima do objeto, iluminou-o com um holofote, 
conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-
se afirmar que o raio do disco-voador mede, em m, 
aproximadamente: 
 
a) 3,0   
b) 3,5  
c) 4,0   
d) 4,5 
E) 5,0 
 
 
QUESTÃO 23: A hipotenusa do triângulo ABC está localizada sobre a reta real. Conforme indica a figura. 

                                                                              
 
 
 

QUESTÃO 24: Nesta figura, os segmentos de retas AO , BP

, CQe DR são paralelos. A medida do segmento PQ , em 

metros, é: 
a) 20 
b) 30 
c) 40 
d) 50 
e) 60 

 
 
 
 
 
 

   Se x > 0 e  a medida da altura BD relativa 

ao lado AC do triângulo ABC é 62 , então x 

é o número real: 

a) 32                 

b) 4                    

c) 23                     

d) 33  
e) 3 
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QUESTÃO 25: As rodas de uma bicicleta, de modelo antigo, têm diâmetros de 110 cm e de 30 cm e seus 
centros distam 202 cm. A distância entre os pontos de contacto das rodas com o chão é igual a: 
 
a) 160 cm  
b) 172 cm 
c) 184 cm  
d) 198 cm 
e) 200 cm 
 
 
QUESTÃO 26: Na figura, os vértices do quadrado ABCD estão sobre uma circunferência de centro O. 

 
Se o lado desse quadrado mede 3cm, o raio da circunferência, em 
centímetros, é : 

a) 33                    

b) 23               

c) 
2

23
                 

d) 
2

3

 

e)   2 
 
 
 
QUESTÃO 27: Na figura abaixo, AB é o diâmetro da circunferência de centro O. Determine a medida do 
ângulo ADC, sabendo que o ângulo BAC mede 35º. 

 
a) 150º 
 
b) 176º 
 
c) 125º 
 
d) 182º 
 
e) 190°   
 

 
 
 
QUESTÃO 28: O valor de x n afigura é: 

 
a) 130º 
 
b) 105º 
 
c) 70º 
 
d) 60º  
 
e) 45° 
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QUESTÃO 29: Dadas às retas r e s, paralelas entre si, e t, concorrente com r e s, calcule o valor de x: 

 
 
 
a) 51º 
 
b) 35º 
 
c) 90º 
 
d) 50º 
 
e) 83° 
 

 
QUESTÃO 30: A sombra de um prédio, num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 m. 

Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 m mede 3 m. 
 
A altura do prédio, em metros, é 
 
a) 25. 
 
b) 29. 
 
c) 30. 
 
d) 45. 
 
e) 50. 
 
 

QUESTÃO 31. O Departamento de Ensino de uma determinada Instituição fez um levantamento sobre os 50 

professores alocados nos cursos oferecidos, e verificou que 30 professores lecionavam no Ensino Médio, 26 
professores lecionavam no Ensino Fundamental, 10 em outras modalidades e alguns no Ensino Médio e 
Fundamental. Com base nestas informações, conclui-se que o número de professores que não lecionavam 
no Ensino Médio é igual a:  
 
a) 10    
b) 16    
c) 20    
d) 34    
e) 44    
   

QUESTÃO 32. No sistema de coordenadas cartesianas usual, o gráfico da função f : » ® » , 
2f(x) 2x 8x 6    é uma parábola cujo vértice é o ponto M.  Se P  e Q  são as interseções desta parábola 

com o eixo das abscissas, então, a medida da área do triângulo MPQ,  em u.a. (unidade de área), é igual a  

 

a) 1,5.     

b) 2,0.     

c) 2,5.     

d) 3,0.     

e) 3,5. 
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QUESTÃO 33. Dados os números racionais 
3

,
7

 
5

,
6

 
4

9
 e 

3
,

5
 a divisão do menor deles pelo maior é igual a  

a) 
27

.
28

    

b) 
18

.
25

    

c) 
18

.
35

    

d) 
20

.
27

    

e) 
27

35
. 

 
   
QUESTÃO 34. Marta chegou em casa após 30 dias de viagem, e notou que uma torneira estava um pouco 

aberta, gotejando água em intervalos de tempo constantes. Em tempos de economia de água, ela, 

preocupada, resolveu medir o desperdício, e, para isso, usou um copo de 200mL,  que a torneira encheu em 

20 minutos. Deste modo, o total desperdiçado, em litros, foi, no mínimo, igual a:  
 

a) 43,2     

b) 432     

c) 600     

d) 720     

e) 4320     

   
 

QUESTÃO 35. Se o ponto (k,9)  representa o vértice da parábola determinada pela função quadrática 

2y 6x bx 15,    então o valor da incógnita b  é  

 
a) 6.     

b) 7.    

c) 12.     
d) 13.     

e) 16. 

 
QUESTÃO 36. Considere reduzir o consumo de cafeína – algumas pesquisas sugerem que quem bebe 

quatro xícaras de café por dia tem três vezes mais chances de sofrer fratura nos quadris na velhice. Para 
combater esse efeito, alguns especialistas sugerem obter 40mg extras de cálcio para cada 178ml de café 
consumido. (BREWER, 2013). 
 
      De acordo com o texto, se uma pessoa consome regularmente café, apenas no trabalho, durante os cinco 
dias úteis da semana, em copinhos de 44,5ml, tiver que ingerir 300mg extras de cálcio por semana, então 
essa pessoa costuma ingerir por dia, em média, um total de copinhos de café igual a  
 
a) 4     
b) 5    
c) 6    
d) 7    
e) 8    
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QUESTÃO 37. Uma artesã produz diversas peças de artesanato e as vende em uma feira no centro da 
cidade. Para um vaso, especialmente confeccionado em madeira, o lucro obtido em função da quantidade 

produzida e vendida x é representado por 
2f(x) x 50x.    Existe, porém, uma determinada quantidade em 

que o lucro obtido é o máximo possível e quantidades superiores produzidas e vendidas não geram mais 
lucro; ao contrário, começam a diminuí-lo, em função dos crescentes custos de produção. Para esse vaso, a 
quantidade máxima recomendada para sua produção e o lucro máximo que pode ser obtido são, 
respectivamente,  
 
a) 24 e R$480,00.    
b) 25 e R$625,00.     
c) 25 e R$650,00.    
d) 35 e R$735,00.    
e) 35 e R$825,00. 
   
QUESTÃO 38. Na figura a seguir, tem-se o gráfico de uma reta que representa a quantidade, medida em mL, 

de um medicamento que uma pessoa deve tomar em função de seu peso, dado em kgf, para tratamento de 
determinada infecção. 
    O medicamento deverá ser aplicado em seis doses. 

     
Assim, uma pessoa que pesa 85kgf receberá em cada dose:  
 
a) 6 mL 
b) 7 mL    
c) 8 mL    
d) 9 mL    
e) 10 mL    
 
QUESTÃO 39.  Suponha que x2 macacos comem x3 bananas em x minutos (onde x  é um número natural 
dado). Em quanto tempo espera-se que 5 destes macacos comam 90 bananas?  
 
a) 11 minutos    
b) 18 minutos    
c) 16 minutos    
d) 13 minutos    
e) 15 minutos    
   
QUESTÃO 40. O reservatório de água que abastece certa cidade está com 6.000m3 de água e, durante os 

próximos 40 dias, receberá 25m3 de água por hora. Durante esse período, o reservatório perde diariamente 
720m3 de água. 
 
Com base nessas informações, é correto afirmar que o volume de água do reservatório se reduzirá a 3.000m3 
em:  
 
a) 20 dias    
b) 24 dias    
c) 25 dias    
d) 28 dias    
e) 30 dias    
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CIENCIAS DA NATUREZA 
 
QUESTÃO 41. No dia 27 de setembro de 2015, houve o eclipse da super lua. Esse evento é a combinação 

de dois fenômenos, que são: um eclipse lunar e a super lua. Isso só acontecerá novamente em 2033.  

No fenômeno da super lua, o astro fica mais perto da terra e parece até 14%  maior, com um brilho 

extraordinário. Já o fenômeno do eclipse lunar é consequência da __________ da luz e ele ocorre totalmente 
quando a posição relativa dos astros é sol, terra e lua; e esse fenômeno acontece na fase da lua 
__________.  
 
   A sequência correta para o preenchimento das lacunas é  
 

a) propagação retilínea – minguante    b) reflexão – cheia    
c) propagação retilínea – cheia    d) dispersão – quarto crescente 
e) propagação retilínea – nova     

   
 
QUESTÃO 42.   A expansão do universo foi descoberta em 1926, pelo astrônomo americano Edwin Hubble, 
que, ao observar o espectro de emissão das galáxias, percebeu que este estava desviado para o vermelho. 
Esse efeito poderia ser explicado devido ao fato de as galáxias estarem se afastando de nós. A base dessas 
conclusões é o Efeito Doppler, descrito como uma característica observada em ondas emitidas ou refletidas 
por fontes em movimento relativo a um observador. Esse efeito foi descrito, teoricamente, pela primeira vez, 
em 1842, por Johann Christian Andreas Doppler, tendo recebido o nome de Efeito Doppler em sua 
homenagem. 

 
 
  

QUESTÃO 43.   Uma corda de massa 100 g  vibra com uma frequência de 200Hz,  como está descrito na 

figura a seguir. 

 
O produto da força tensora com o comprimento da corda, em N m,  deve ser de  

 

a) 1200     b) 1440     c) 1800     d) 2400     e) 3240     

 

Uma fonte fixa emite uma onda com certa 
frequência, que se propaga com determinado 
comprimento de onda e é percebida por um 
observador também fixo. Se, no entanto, a 
fonte se mover, afastando-se do observador 
fixo, este perceberá uma onda, 
comparativamente àquela em que a fonte 
estava fixa, de comprimento de onda 
_________ e de frequência ___________. 
 
As lacunas são corretamente preenchidas, 
respectivamente, por  
 
a) maior ; maior.               b) menor ; menor.    
c) menor ; maior.              d) maior ; menor.    
e) igual ; menor.    
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O enunciado a seguir refere-se às questões 44 e 45. 

 
Temos, a seguir, a curva característica de um gerador e um circuito simples, em que esse gerador alimenta 
um resistor de resistência R. 

 
 
QUESTÃO 44  A intensidade de corrente no circuito, se R for igual a 3 Ω; 
( a ) 1A 
( b ) 2A 
( c ) 3A 
( d ) 4A 
( e ) 5A 
 
 
QUESTÃO 45  O valor máximo da potência 
( a ) 10W 
( b ) 20W 
( c ) 30W 
( d ) 40W 
( e ) 50W 
 
QUESTÃO 46 A um circuito que contem um resistor de 40  é conectada uma associação de 10 geradores de 

fem 20V e resistência interna de 1 . Qual a corrente que percorre o circuito admitindo que a associação é 
feita em série? 
( a ) 1A 
( b ) 2A 
( c ) 4A 
( d ) 5A 
( e ) 6A 
 
QUESTÃO 47. Um dos métodos de produção de biodiesel envolve a transesterificação do óleo de soja 
utilizando metanol em meio básico (NaOH ou KOH), que precisa ser realizada na ausência de água. A figura 
mostra o esquema reacional da produção de biodiesel, em que R representa as diferentes cadeias 
hidrocarbônicas dos ésteres de ácidos graxos.  
 

 
 
A ausência de água no meio reacional se faz necessária para  
  
a) manter o meio reacional no estado sólido.     
b) manter a elevada concentração do meio reacional.     
c) manter constante o volume de óleo no meio reacional.     
d) evitar a diminuição da temperatura da mistura reacional.     
e) evitar a hidrólise dos ésteres no meio reacional e a formação de sabão.    
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QUESTÃO 48. O papel tem na celulose sua matéria-prima, e uma das etapas de sua produção é o 
branqueamento, que visa remover a lignina da celulose. Diferentes processos de branqueamento usam, por 

exemplo, cloro 2(C ), hipoclorito de sódio (NaC O),  oxigênio 2(O )  ozônio 3(O )  ou peróxido de hidrogênio 

2 2(H O ). Alguns processos de branqueamento levam à formação de compostos organoclorados. São 

apresentadas as estruturas de um fragmento da lignina e do tetracloroguaiacol, um dos organoclorados 
formados no processo de branqueamento. 

 
 
Os reagentes capazes de levar à formação de organoclorados no processo citado são  
 

a) 2 3O e O .     b) 2 2C e O .     c) 2 2 2H O e C .    d) 3NaC Oe O .     e) 2NaC Oe C .     

 
 
QUESTÃO 49:  
Um método para a determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água e 
de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco e aguardar um período de tempo, medem-se os volumes 
das duas fases imisciveis que são obtidas: uma orgânica e outra aquosa. O etanol, antes miscível com a gasolina, 
encontra-se agora miscível com a água. 
       Para explicar o comportamento do etanol antes e depois da adição de água, é necessário conhecer. 
 
(A) a densidade dos líquidos.                                    (B) o tamanho das moléculas. 
(C) o tipo de interação entre as moléculas                  (D) os átomos presentes nas moléculas. 
(E) o ponto de ebulição dos líquidos 
 
 
QUESTÃO 50: O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica 

e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções 
na água da chuva são o H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, o 
H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os 
óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. 
          A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como 
também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar 
esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto 
conferem maior acidez às águas das chuvas? 
 
(A) HNO3 e HNO2. (B) H2SO4 e H2SO3. (C) H2SO3 e HNO2. (D) H2SO4 e HNO3. (E) H2CO3 e H2SO3. 
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QUESTÃO 51: A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% Pb, 
3% PbO, 17% PbO2 e 36% PbSO4. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, 
onde 19% é PbO2, 60% PbSO4 e 21% Pb. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que 
mais preocupa é o sulfato de chumbo (II), pois nos processos pirometalúrgicos, em que os compostos de 
chumbo (placas das baterias) são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito 
poluente. 
          Para reduzir o problema das emissões de SO2(g), a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, 
utilizar o processo hidrometalúrgico, para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse 
caso, a redução de sulfato presente no PbSO4 é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio 
(Na2CO3) 1M a 45ºC, em que se obtém o carbonato de chumbo (II) com rendimento de 91%. Após esse 
processo, o material segue para a fundição para obter o chumbo metálico. 
 

PbSO4 + Na2CO3 → PbCO3 + Na2SO4 
 

Dados: Massas Molares em g/mol Pb = 207; S = 32; Na = 23; O = 16; C = 12. 
 

Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato de chumbo (II) por meio da 
lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual 
quantidade aproximada, em quilogramas, de PbCO3 é obtida? 
 
(A)1,7 kg  
(B) 1,9 kg  
(C) 2,9 kg  
(D) 3,3 kg  
(E) 3,6 kg 
 
QUESTÃO 52: Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira preocupante, sendo 

esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para 
geração de energia. O quadro traz as entalpias-padrão de combustão a 25 ºC (ΔHº) do metano, do butano e 
do octano. 

 
 

À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a 
importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, 
considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito 
de petróleo (GLP) e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir 
que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três 
combustíveis é 
 

(A) gasolina, GLP e gás natural. (B) gás natural, gasolina e GLP. 
(C) gasolina, gás natural e GLP. (D) gás natural, GLP e gasolina. 
(E) GLP, gás natural e gasolina.  
 
QUESTÃO 53: A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária, e por isso é utilizada como 

anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1,0 mg/L. 
Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem desencadear hemorragias. As 
moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que 
representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada 
por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3,0 mg/mL. Um indivíduo adulto, com 
volume sanguíneo total de 5,0 L, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento.  
    Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo, pela via 
intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante?  
 

a) 1,0 mL.  
b) 1,7 mL.  
c) 2,7 mL.  
d) 4,0 mL.  
e) 6,7 mL. 
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QUESTÃO 54: A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), que somam cerca de 
99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico (CO2), vapor de água (H2O), metano (CH4), ozônio (O3) e o 
óxido nitroso (N2O), que compõem o restante 1% do ar que respiramos. 
      Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos três átomos, conseguem absorver o calor irradiado 
pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A 
partir da Revolução Industrial (século XIX), a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem 
aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, 

outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. 
BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e comunidades. A.G. Moreira & S.Schwartzman. 

As mudanças climáticas globais e osecossistemas brasileiros. Brasília: Instituto de PesquisaAmbiental da Amazônia, 2000 . 
 

Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é: 
 

A)  reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização 
refrigerada. 

B) promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de 
CH4. 

C) reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. 
D) aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. 
E) remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. 
 
QUESTÃO 55.  Um estudante, analisando as características microscópicas de três diferentes tecidos 

animais, preencheu seu relatório de aula prática com a seguinte descrição dos tecidos: 
 

Tecido I – características: abundante substância intercelular, não vascularizado, pequena variedade de 
tipos celulares. 

Tecido II – características: células justapostas uninucleadas, vascularizado, pequena variedade de tipos 
celulares. 

Tecido III – características: células justapostas uninucleadas, não vascularizado, presença de ducto. 

 
Os tecidos I, II e III podem ser, respectivamente: 
 

a) Ósseo, epiderme, glândula endócrina.                        b) Cartilagem, músculo liso, glândula sebácea. 

c) Ósseo, músculo cardíaco, glândula sudorípara.         d) Tendão, músculo esquelético, glândula supra-renal. 

e) Medula óssea, epitelial de revestimento, glândula exócrina. 

 
QUESTÃO 56. A morfologia das estruturas biológicas guarda relação com sua funcionalidade. Baseado nesta 
premissa correlacione os termos da COLUNA I com seus respectivos significados ou funções listadas 
na COLUNA II: 
                              COLUNA I 

1. Colênquima 
2. Desmossomos 
3. Fibroblastos 
4. Plasmócitos 
5. Cartilagem fibrosa 
6. Canal de Havers 
7. Neutrófilos 
8. Placa motora 
9. Sarcômero 
10. Neuróglia 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) 1e; 2d; 3i; 4g; 5j; 6c; 7a; 8f; 9b; 10h.                  b) 1a; 2c; 3f; 4b; 5d; 6e; 7g; 8h; 9i; 10j. 

c) 1h; 2d; 3i; 4j; 5g; 6c; 7a; 8f; 9b; 10e.                  d) 1e; 2b; 3a; 4g; 5j; 6c; 7i; 8h; 9d; 10f. 

e) 1h; 2b; 3f; 4a; 5c; 6j; 7g; 8i; 9d; 10e. 

 
QUESTÃO 57. LEIA o texto: Estudo: bactéria E. coli alemã era combinação de 2 variantes 
   A agressiva E. coli que causou 39 mortes na Alemanha é uma combinação de duas variantes desta bactéria que 
multiplicava as complicações renais, sanguíneas e cardíacas, publicou nesta quarta-feira uma equipe de cientistas 
alemães na revista “The Lancet InfectiousDiseases“. Concretamente, os analistas da Universidade de Münster 
confirmaram que a nova variante, a E. coli 0104:H4, uniu os prejudiciais efeitos para a saúde da E. 
coli enterohemorragica, que tem a perigosa toxina “Shiga”, com a E. coli enteroagregativa, especialmente 
capacitada para aderir uma vez dentro do intestino.(disponível em http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/. Acesso em 4 /8/2011) 

COLUNA II 
a. Leucócitos granulócitos 
b. Unidade de contração muscular 
c. Canais neurovasculares 
d. Adesão celular 
e. Tecido de sustentação 
f. Sinapse nervo-fibra muscular 
g. Produção de anticorpos 
h. Sustentação e proteção dos neurônios 
i. Síntese de colágeno 
j. Componente dos discos intervertebrais 

 



SIMULADO 5                                                                                                       ENEM – Compacto 

19 
 

 
Considerando que a E. coli  0104:H4 surgiu por recombinações entre cepas vivas, a sua origem pode ser explicada 
pelo processo de 
 
A) fecundação.            B) conjugação.              C) transdução.         D) transformação.         E) neotenia 
 
QUESTÃO 58 Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um 
gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de 
acordo com a figura. 

 
 
QUESTÃO 59 Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma “célula sintética”, 
uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos, 
que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a 
Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. capricolum foi neutralizado e o cromossomo 
artificial da M. mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas.  

[GILBSON et al. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically synthesized Genome. Science v. 329, 2010 (adaptado)]. 
 

A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à: 
(A) possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras de cromossomos 

artificiais. 
(B) capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de vida, utilizando substâncias como carboidratos e 

lipídios. 
(C) possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes 

naturais. 
(D) possibilidade de programar geneticamente microrganismos ou seres mais complexos para produzir 

medicamentos, vacinas e combustíveis. 
(E) capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas 

serem usadas na indústria. 
 
QUESTÃO 60 Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma 
planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de 
maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar 
natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas 
verdes como a planta original e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do 
experimento, os dois grupos de plantas apresentaram: 
 
(A) os genótipos e os fenótipos idênticos. 
(B) os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes.  
(C) diferenças nos genótipos e fenótipos. 
(D) o mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes.  
(E) o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. 

 

Do ponto de vista biotecnológico, 
como a planta representada na 
figura é classificada? 
 

 
(A) Clone           

(B) Híbrida           

(C) Mutante         

(D) Adaptada          

(E) Transgênica 
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CIENCIAS HUMANAS 
 
QUESTÃO 61 
 

 
 
Podemos afirmar que  o bloco econômico referido 
no infográfico é uma: 
 

a) União aduaneira. 
b) União política e monetária. 
c) Zona de livre comércio. 
d) Área de cooperação econômica. 
e) Mercado Comum 
 
QUESTÃO 62: “Antes de tudo, a globalização 

depende da eliminação de obstáculos técnicos, 
não de obstáculos econômicos. Ela resulta da 
abolição da distância e do tempo (...) 
revolucionários avanços tecnológicos nos 
transportes e nas comunicações desde o final da 
Segunda Guerra Mundial foram responsáveis 
pelas condições para que a economia alcançasse 
os níveis atuais da globalização.”  

Eric Hobsbawn em o Novo Século. 

       
    Muitos apontam a globalização como um 
processo que teve início ainda no século XV com 
as grandes navegações. Porém, existe um claro 
problema na proposta de apontar a globalização 
como um fenômeno anterior ao século XX, se a 
globalização é por definição um fenômeno que 
afeta todo o planeta e não apenas parte dele, este 
fenômeno só se tornou tecnicamente possível com 
melhoria dos sistemas de transporte e 
telecomunicações. Levando em consideração do 
texto de Eric Hobsbawn, a globalização é um 
fenômeno que: 
 
 
 
 
 
 
 

a) foi característico apenas a partir do Século XXI 
devido ao desenvolvimento de novas 
tecnologias de transporte e telemática. 

b) acelerou e alargou, geograficamente, apenas 
os fluxos de mercadorias, expandindo o 
consumo pelo mundo. 

c) promoveu um aniquilamento da distância pelo 
tempo, resultado, em parte, dos avanços 
tecnológicos da revolução técnico-científico-
informacional. 

d) produziu uma abertura dos mercados e as 
estratégias de produção-consumo em escala 
nacional das grandes corporações 

e) reduziu significativamente as desigualdades 
socioeconômicas entre as diversas regiões do 
planeta.  

 
QUESTÃO 63: Para entender a ironia da charge 

abaixo, é preciso que o leitor tenha conhecimento 
do seguinte fato: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) As economias capitalistas, não importando o 
país, mostraram alta capacidade de solucionar 
os problemas sociais. 

b) A experiência das economias planificadas vem 
sendo estendida a novas áreas do planeta. 

c) O Brasil não se enquadra no grupo dos países 
de economia capitalistas de mercado. 

d) O sucesso da economia de mercado não se 
deu por igual em todo o mundo. 

e) os países capitalistas apresentam um espaço 
socialmente homogêneo. 

 
 

1 2 

3 4 

5 
6

2 
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QUESTÃO 64 
 

 
 
A matriz energética de um país pode mostrar 
inúmeras características naturais e o 
desenvolvimento econômico-tecnológico na 
história. No caso brasileiro, como mostra o 
infográfico acima, podemos concluir que, no 
período citado: 
 
a) a matriz energética não sofreu alterações 

significativas. 
b) ocorreu uma modernização econômica que 

refletiu na matriz energética. 
c) o uso de fontes de energia renováveis passou 

a ser predominante. 
d) houve um aumento na importação de petróleo 

e gás natural. 
e) a utilização de fontes não poluentes passou a 

predominar. 
 
QUESTÃO 65 

 
O Fordismo, modelo de produção característico da 
2ª Revolução Industrial, era criticado em inúmeros 
de seus problemas, dentre eles, aquele implícito 
na charge, ou seja, a (o): 
 
a) produção em função do consumo 
b) trabalho repetitivo e qualificado 
c) produção conduzida por um “trabalhador 

alienado” 
d) produção com estoques mínimos 
e) trabalho com alto nível de automação e 

robotização. 
 

QUESTÃO 66: Na bacia hidrográfica, indicada no 

mapa abaixo, foi recentemente inaugurada a 
segunda maior usina hidrelétrica do país e uma 
das maiores do mundo, tendo gerado forte debate 
nacional. 
 

 
A usina será construída:  
 

a) No alto curso do rio principal da bacia.    
b) Junto à foz do principal rio da bacia.    
c) À montante do mais extenso rio da margem 

esquerda da bacia.    
d) À jusante do mais importante rio da margem 

esquerda da bacia.    
e) Em um afluente da margem direita do principal 

rio da bacia.    
 
 
QUESTÃO 67: Leia o texto abaixo, extraído do 

romance O cortiço, que revela um grave e histórico 
problema habitacional dos centros urbanos 
brasileiros. 
 

     Um cortiço! Exclamava ele, possesso. Um cortiço! 
Maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos! 
Fazer-me um cortiço debaixo das janelas!... 
Estragou-me a casa, o malvado! 

[...] Noventa e cinco casinhas comportou a 
imensa estalagem. [...] 

[...] E naquela terra encharcada e fumegante, 
naquela umidade quente e lodosa, começou a 
minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma 
coisa viva, uma geração, que parecia brotar 
espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e 
multiplicar-se como larvas no esterco. Durante dois 
anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando 
forças, socando-se de gente. 

(AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. 3. ed. São Paulo: 
 Ática, 1975. p. 20-21.) 

 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
realidade urbana brasileira, assinale a afirmativa 
CORRETA: 
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a) Devido ao pouco investimento em políticas 

habitacionais para as classes mais pobres, as 
moradias inadequadas são problemas que 
persistem no Brasil há mais de um século. 

b) O problema relatado no texto é característico 
apenas em pequenos centros urbanos, uma 
vez que o governo federal aplica parcos 
recursos para construção de moradias. 

c) O texto revela uma opção de grande parte da 
população brasileira, que por motivos culturais 
prefere viver nos cortiços. 

d) Os cortiços não apresentam riscos à saúde nem 
à vida dos moradores, pois são construídos 
com padrões técnicos e arquitetônicos 
adequados. 

e) As formas de habitação relatadas no texto se 
mantiveram ao longo do tempo, mesmo 
havendo uma elevação significativa da renda 
recebida pela população mais pobre. 

 
QUESTÃO 68. Considere o texto abaixo. 
 
Quando alguém compra uma casa, está 
comprando também as oportunidades de acesso 
aos serviços coletivos, equipamentos e 
infraestrutura.Está comprando a localização da 
moradia, além do imóvel propriamente dito. 

(Ermínia Maricato) 

 
   De acordo com o texto, a ideia de localização na 

cidade 
 

a) não tem grande importância, já que os meios de 
circulação modernos e a rede de 
telecomunicações tornam o espaço urbano 
homogêneo. 

b) depende do tamanho da cidade, pois isto é o 
que vai definir a disponibilidade de infraestrutura 
e serviços urbanos para os seus habitantes. 

c) está vinculada à aquisição de um imóvel, pois 
só dessa forma o cidadão passa a ter acesso 
aos serviços urbanos como escolas e hospitais 
públicos. 

d) é uma das formas do exercício da cidadania, já 
que os cidadãos mais conscientes buscam 
imóveis com acesso aos serviços urbanos 
básicos. 

e) é relativa, posto que é condicionada ao acesso 
à infraestrutura e serviços urbanos, como o 
transporte coletivo e coleta de lixo. 

 
QUESTÃO 69 
 

Condições de moradia do operário industrial 
 

À medida que as novas cidades industriais 
envelheciam, multiplicavam-se os problemas de 
abastecimento de água, saneamento, 
superpopulação, além dos gerados pelo uso de 
casas para serviços industriais, culminando com 
as estarrecedoras condições reveladas pelas 

investigações sobre moradia e condições 
sanitárias, na década de 1840. Essas condições, 
nas vilas rurais ou nas aldeias têxteis, eram, muito 
precárias, mas a dimensão do problema era 
certamente maior nas grandes cidades, pela 
facilidade de proliferação de epidemias. 
(...) Os habitantes das cidades industriais tinham 
frequentemente de suportar o mau cheiro do lixo 
industrial e dos esgotos a céu aberto, enquanto 
seus filhos brincavam entre detritos e montes de 
esterco. Na verdade, alguns desses fatos 
persistem ainda hoje (década de 
1960), no panorama industrial do norte e da região 
central da Inglaterra. (...) 
(Adaptado de: E. P. Thompson. A formação da classe operária 
inglesa. In: Alceu Pazzinato e Maria Helena Senise. História 
moderna e contemporânea. São Paulo: Ática, 2003. p. 102) 

 
Em São Paulo, um grande surto de 
desenvolvimento econômico, que levou à 
formação de parques industriais e ao aumento da 
população nordestina, vivendo em condições não 
muito diferentes das descritas no texto, ocorreu 
nos anos 
 
a) 20, com acúmulo de capital decorrente da 

produção cafeeira. 
b) 30, com o incentivo às indústrias de bens de 

consumo promovido pelo Estado Novo. 
c) 50, com a execução do Plano de Metas e da 

política desenvolvimentista. 
d) 60, com a implementação das Reformas de 

Base por João Goulart. 
e) 80, com a aplicação de planos econômicos pelo 

governo Sarney. 
 
QUESTÃO 70 A urbanização dos países 
subdesenvolvidos constitui um fenômeno 
marcante da segunda metade do século XX. As 
características desse fenômeno, na América 
Latina, expressas na paisagem urbana das 
metrópoles, são decorrentes da 
 
a) instalação de indústrias de bens de produção 

nos arredores das pequenas cidades e 
próximas às fontes de matéria-prima. 

b) industrialização tardia e da modernização das 
atividades agrícolas, conjugadas à 
concentração de pessoas nas grandes cidades. 

c) aglomeração humana e do aumento do poder 
aquisitivo da população, favorecidos pela 
expansão do capital financeiro na economia. 

d) inovação tecnológica e do aumento da 
produtividade das indústrias de bens de 
consumo, para suprirem as necessidades da 
vida urbana. 

e) implementação de parque industrial e da 
regulação, por meio do planejamento 
governamental, de deslocamentos 
populacionais para as cidades. 
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QUESTÃO 71: Analise as afirmativas abaixo sobre o 
Absolutismo francês: 
 

I – Para dar fim aos conflitos de ordem religiosa, o 
Henrique IV estabeleceu a assinatura do Edito de 
Nantes, acordo que concedia liberdade de culto 
aos protestantes. 

 

II – o monarca Luís XIII chegou ao trono delegando 
amplos poderes ao ministro Richelieu, que tomou 
medidas que ampliavam os poderes da 
monarquia sobre os nobres e comerciantes do 
país, colocando ainda a França contra a dinastia 
dos Habsburgo durante a Guerra dos Trinta Anos 
(1618 – 1648). 

 

III – Preparado para o cargo desde criança, o rei Luís 
XIV sintetizou a supremacia do governo 
absolutista ao dizer: “o Estado sou eu”. Com o 
auxílio do ministro Colbert, pôde consolidar o 
mercantilismo francês, estimulando a atividade 
burguesa. 

 

Marque a opção que apresenta apenas as 
alternativas corretas: 
 

a) I e II .                                    b) I e III . 
c) II e III.                                    d) todas. 
e) nenhuma está correta. 
 
QUESTÃO 72 Nessa imagem é possível perceber o 
rei Luís XIV retratado como uma figura mitológica, 
semelhante a um deus. A centralização política de 
seu reinado chegou ao ápice durante a Idade 
Moderna, tanto que é atribuída a ele a seguinte frase: 

               
A família de Luís XIV, de Jean Nocret (1615-1672) 

 
a) “O Estado sou eu”. 
b) “Vim, vi e venci”. 
c) “Saio da vida para entrar na história”. 
d) “Um homem que se curva não endireita os outros.” 
e) “Parecem-me muito mais seguro ser   temido do 

que ser amado”         
 
QUESTÃO 73:     A Revolução Francesa insere-se 
em um conjunto de profundas transformações 
históricas ocorridas na sociedade europeia da 
segunda metade do século XVIII. As etapas do 
processo revolucionário, entre 1789 e 1799, 
expressaram os conflitos sociais e os diferentes 
projetos políticos dos diversos grupos envolvidos na 
Revolução.  

 

  Assinale a opção que relaciona corretamente a 
atuação de um desses grupos com uma etapa do 
processo revolucionário. 
 

a) A reação armada do clero monarquista (refratário) 
contra os revolucionários determinou a instituição 
da Constituição Civil do Clero, em 1790, que 
garantiu o pagamento de indenizações e a 
devolução de suas propriedades confiscadas no 
início da Revolução. 

b) A manutenção prolongada do Período do Terror, 
instituído pelos monarquistas, determinou a derrota 
dos segmentos revolucionários liderados pelos 
"sans-culottes" frente ao Golpe do 18 Brumário, em 
1799, que elevou Napoleão Bonaparte à direção do 
Comitê de Salvação Pública. 

c) A burguesia liberal definiu seu modelo de Estado 
com a promulgação da Primeira Constituição da 
França, em 1791, durante a Assembleia Nacional, 
que instituiu uma monarquia constitucional baseada 
no sufrágio censitário e na divisão dos poderes do 
Estado em executivo, legislativo e judiciário. 

d) Os jacobinos extremistas, formados pela nobreza 
parisiense e provincial, retornaram ao poder com a 
Convenção Termidoriana, entre 1794 e 1795, 
anulando diversas conquistas revolucionárias, tais 
como a Lei do Preço Máximo e a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. 

e) Os camponeses, representados pelo Partido 
Girondino, formavam uma poderosa facção, cujo 
apoio popular permitiu que controlassem 
politicamente a Revolução durante a fase da 
Convenção Montanhesa, entre 1793 e 1794, na 
qual aboliram os privilégios feudais e a escravidão 
nos territórios coloniais franceses. 

 
QUESTÃO 74 “... ao contrário do que acontecia com 
a burguesia, a insatisfação dos camponeses e do 
proletariado urbano, por razões óbvias (...), não se 
manifestava politicamente (...). Porque as luzes dos 
filósofos não os atingiam, seu descontentamento 
perdia-se no silêncio e sua revolta terminava nos 
braços da repressão. (...) A existência de uma 
diferenciação social no interior do campesinato não 
impedia que um elemento os unificasse enquanto 
classe: a exploração feudal a que todos estavam 
submetidos. (...) esta exploração tornou-se mais 
odiosa e insuportável quando, para defender suas 
rendas, sempre insuficientes para seu trem de vida 
perdulário, os nobres lançaram mão de direitos 
feudais que há muito haviam caído em desuso." 
 
O texto descreve uma realidade na qual pode-se 
identificar 
a) os fatores responsáveis pela eclosão da 

Revolução Francesa. 
b) as consequências socioeconômicas da Revolução 

Industrial. 
c) o movimento da "Sans-culloterie" Parisiense. 
d) a situação da classe trabalhadora no contexto da 

Revolução Gloriosa. 
e) o sistema de exploração que favoreceu a 

acumulação primitiva necessária para a Revolução 
Industrial. 
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QUESTÃO 75: Compõe o cenário em que se 
desenrolou a Revolução Francesa 
 

a) o cercamento das terras públicas pelo Estado com 
a consequente expulsão dos camponeses para o 
trabalho na indústria. 

b) o esgotamento da capacidade de ação da 
monarquia francesa frente às transformações 
vividas pelo país, assim como diante dos anseios 
políticos burgueses. 

c) a defesa jacobina da manutenção dos monopólios 
coloniais com a impotência do Estado monárquico 
francês em atendê-los. 

d) o apoio da monarquia francesa à Inglaterra por 
ocasião da guerra da independência americana, 
com o consequente desgaste interno do Estado. 

e) a morte na guilhotina do rei Carlos I e de sua 
esposa, a rainha Maria Antonieta, depois de serem 
condenados por traição. 

 
QUESTÃO 76: Em novembro de 1807, a família real 
portuguesa deixou Lisboa e, em março de 1808, 
chegou ao Rio de Janeiro. O acontecimento pode ser 
visto como 
 

a) incapacidade dos Braganças de resistirem à 
pressão da Espanha para impedir a anexação de 
Portugal. 

b) ato desesperado do Príncipe Regente, 
pressionado pela rainha-mãe, Dona Maria I. 

c) execução de um velho projeto de mudança do 
centro político do Império português, invocado em 
épocas de crise. 

d) culminância de uma discussão popular sobre a 
neutralidade de Portugal com relação à guerra 
anglo-francesa. 

e) exigência diplomática apresentada por Napoleão 
Bonaparte, então primeiro cônsul da França. 

 
QUESTÃO 77: A opção pelo regime monárquico no 
Brasil, após a Independência, pode ser explicada 
 

a) pela atração que os títulos nobiliárquicos exerciam 
sobre os grandes proprietários rurais. 

b) pela crescente popularidade do regime 
monárquico entre a elite colonial brasileira. 

c) pela pressão das oligarquias aliadas aos 
interesses, da Inglaterra e pela defesa da entrada 
de produtos manufaturados. 

d) pelo temor aos ideais abolicionistas defendidos 
pelos republicanos nas Américas. 

e) pelas transformações ocorridas com a instauração 
da Corte Portuguesa no Brasil e pela elevação do 
país a Reino Unido. 

 
QUESTÃO 78: O Período Regencial, iniciado com a 
abdicação de D. Pedro I (1831) e encerrado com a 
aprovação da maioridade de D. Pedro II (1840), 
caracterizou-se pela: 
 
 
 
 
 
 

A) normalidade democrática, superadas as várias 
revoltas ocorridas contra o autoritarismo de D. 
Pedro I; 

B) instabilidade política, gerada por revoltas ocorridas 
nas províncias, que reivindicavam maior 
autonomia; 

C)proclamação de uma República Provisória, com a 
eleição direta dos Regentes para um mandato de 
quatro anos; 

D) revogação da Constituição de 1824, de caráter 
autoritário, e convocação de uma nova 
Assembléia Constituinte no Brasil; 

E) elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e 
Algarves pois, com a morte de D. João VI, D. 
Pedro I herdou o trono de Portugal de seu pai. 

 
QUESTÃO 79: No século XIX, a Inglaterra 
pressionou diversos países para acabar com o 
protecionismo comercial e com a existência do 
trabalho compulsório. Esta situação culminou, em 
1845, com o “Bill Aberdeen”. Neste contexto o Brasil 
sancionou, em 1850, a “Lei Eusébio de Queirós” 
tratando: 
 

a) da extinção do sistema de parceria na lavoura 
cafeeira; 

b) da manutenção dos arrendamentos de terras; 
c) da extinção do tráfico indígena entre o norte e o 

sul do país; 
d) da manutenção do sistema de colonato na lavoura 

canavieira; 
e) da extinção do tráfico negreiro. 
 
QUESTÃO 80: Nunca se viu uma campanha como 
esta, em que ambas as partes sustentaram 
ferozmente as suas aspirações opostas. Vencidos os 
inimigos, vós lhes ordenáveis que levantassem um 
viva à República e eles o levantavam à Monarquia e, 
ato contínuo, atiravam-se às fogueiras que 
incendiavam a cidade, convencidos de que tinham 
cumprido o seu dever de fiéis defensores da 
Monarquia. 
(Gazeta de Notícias, 28.10.1897 apud Maria de Lourdes 
MonacoJanotti. Sociedade e política na Primeira República.) 
 

O texto é parte da ordem do dia, 06.10.1897, do 
general Artur Oscar e trata dos momentos finais de 
Canudos. Para o militar, o principal motivo da luta 
dos canudenses era a 
 

a) restauração monárquica, embora hoje saibamos 
que a rejeição à República era apenas uma das 
razões da rebeldia. 

b) valorização dos senhores rurais, ligados ao 
monarca, cujo poder era ameaçado pelo 
crescimento e enriquecimento das cidades. 

c) restauração monárquica, que, hoje sabemos, era 
de fato a única razão da longa resistência dos 
sertanejos. 

d) valorização do meio rural, embora hoje saibamos 
que Antônio Conselheiro não apoiava os incêndios 
provocados por monarquistas nas cidades 
republicanas. 

e) restauração monárquica, o que fez com que a luta 
de Antônio Conselheiro recebesse amplo apoio dos 
monarquistas do sul do Brasil. 
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GABARITO 
 
           LINGUAGENS 

1- E 
2- D 
3- B 
4- C 
5- E 
6- D 
7- B 
8- B 
9- A 
10- E 
11- A 
12- B 
13- A 
14- C 
15- E 

ESPANHOL 
16- E 
17- C 
18- B 
19- D 
20- D 

 
 
MATEMÁTICA 

21- A 
22- A 
23- B 
24- C 
25- D 
26- C 
27- C 
28- B 
29- D 
30- A 
31- C 
32- B 
33- C 
34- B 
35- C 
36- C 
37- B 
38- D 
39- B 
40- C 

 
 
 
 
 

 
CIENCIAS DA NATUREZA 

41- C 
42- D 
43- B 
44- D 
45- E 
46- C 
47- E 
48- E 
49- C 
50- D 
51- C 
52- A 
53- D 
54- C 
55- B 
56- A 
57- B 
58- E 
59- D 
60- B 

 
CIENCIAS HUMANAS 

61- A 
62- C 
63- D 
64- B 
65- C 
66- E 
67- A 
68- E 
69- C 
70- B 
71- D 
72- A 
73- C 
74- A 
75- B 
76- C 
77- E 
78- B 
79- E 
80- A 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INGLES 
16- E 
17- B 
18- A 
19- C 
20- D 

 


