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LINGUAGENS 
 
QUESTÃO 01  
 

Texto  
 

       “Nasce uma idéia. Pode ser engraçada, bonita originalíssima, ou, o que é mais comum, parecida com mil 
outras. Nascendo, a idéia cresce. E tende a surpreender. O que se esperava que fosse uma idéia medíocre, 
sem a menor capacidade alterar o mundo ou sequer de influenciar pessoas. Porém, uma ideia que nasceu 
idiota, precária, de pais analfabetos, de repente adquire importância, cultura, poder. Isso pode acontecer 
porque a idéia, ela própria, desenvolveu suas qualidades insuspeitadas ou porque foi adotada por intelectual 
influente, que, interessado por ela, apresenta-a a instituições importantes, coloca-a e usa-a em todos os 
locais de prestígio. São seres, as idéias, ah, são.” 
  

Assinale o mecanismo coesivo mais pertinente ao texto: 
 

(A) hiperônimo (B) substituição (C) elipse (D) repetição (E) referência  
 

 
Texto para as questões nos 02 e 03 

 
     O Texto – Retrato Falado – traça um perfil poético do eu-lírico, destacando seu modo de ser e seu 
entendimento do mundo à sua volta. 
    Assinale o fragmento cuja organização sintático-semântica aponta uma relação de consequência e causa , 
respectivamente. 
 
A) Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci (v.2) 

B) Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 

        aves, pessoas humildes, árvores e rios (v. 3,4) 

C) Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto 

           meio desonrado (v.7,8) 

D) Me procurei a vida inteira e não me achei – pelo que  

      fui salvo. (v.10, 11) 

E) Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. (v.12)  
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QUESTÃO 03  Assinale a opção que relaciona o emprego de um recurso lingüístico à construção de sentido 

do poema Retrato Falado. 
 
(A) O emprego do artigo indefinido (um),em Venho de um Cuiabá enfatiza a caracterização do ponto de 

origem marcada pela adjetivação : de garimpos e de ruelas entortadas.(v.1)  
(B) O emprego do pretérito perfeito do indicativo (teve),em Meu pai teve uma venda no Beco da 

Marinha,onde nasci.(v.2),enfatiza uma ação habitual no passado 
(C) O emprego do pronome proclítico (me), em Me procurei a vida inteira (v.10),caracteriza um afastamento 

do uso coloquial do português do Brasil. 
(D) O emprego do pronome pessoal (me),em Os bois me recriam.(v.13), produz  um efeito estilístico de 

ênfase na expressão do eu-lírico de uma paisagem urbana. 
(E) O emprego do verbo (ter), em No meu morrer tem uma dor de árvore.(v.16),caracteriza um determinado 

uso próprio da linguagem poética. 
  
QUESTÃO 04  

 
    Os melhores críticos da cultura brasileira trataram- na sempre no plural, isto é, enfatizando a coexistência 
no Brasil de diversas culturas. Arthur Ramos distingue as culturas não europeias (indígenas, negras) das 
europeias (portuguesa, italiana, alemã etc.), e Darcy Ribeiro fala de diversos Brasis: crioulo, caboclo, 
sertanejo, caipira e de Brasis sulinos, a cada um deles correspondendo uma cultura específica.  

                             MORAIS, F. O Brasil na visão do artista: o país e sua cultura. São Paulo: Sudameris, 2003. 

  
     Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro de que há vários Brasis, a opção em que a obra 
mostrada representa a arte brasileira de origem negro-africana é:  
 
A)                                                B)                                                      C) 

                                

 
 
D)                                                   E) 
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Texto para as questões nos 05, 06 e 07 
 

A ARTE DA CONVERSA 
 

01 
 
 
 

05 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 
 

Estou hoje com bem pouca disposição para escrever. 
Conversemos. 
A conversa é uma das coisas mais agradáveis e mais úteis que existe no mundo. 
A princípio conversava-se para distrair e passar o tempo mas atualmente a conversa deixou de ser 

um simples devaneio do espírito. 
Dizia Esopo que a palavra é a melhor, e também a pior coisa que Deus deu ao homem. 
Ora, para fazer valer este dom, é preciso saber conversar, é preciso estudar profundamente todos 

os recursos da palavra. 
A conversa, portanto, pode ser uma arte, uma ciência, uma profissão mesmo. 
Há, porém. diversas maneiras de conversar. Conversa-se a dois, en tête-à-tête1; e palestra-se com 

muitas pessoas, en causerie2. 
A causerie é uma verdadeira arte como a pintura, como a música, como a escultura. A palavra é um 

instrumento, um cinzel, um craion3 que traça mil arabescos, que desenha baixos-relevos e tece mil 
harmonias de sons e de formas. 

Na causerie o espírito é uma borboleta de asas douradas que adeja sobre as idéias e sobre os 
pensamentos, que suga-lhes o mel e o perfume, que esvoaça em ziguezague até que adormece na sua 
crisálida. 

A imaginação é um prisma brilhante, que reflete todas as cores, que decompõem os menores 
átomos de luz, que faz cintilar um raio do pensamento por cada uma de suas facetas diáfanas. 

A conversa a dois, ao contrário, é fria e calculada como uma ciência: tem alguma coisa das 
matemáticas, e muito da estratégica militar. 

Por isso, quando ela não é um cálculo de álgebra ou a resolução de um problema, torna-se 
ordinariamente um duelo e um combate. 

Assim, quando virdes dois amigos, dois velhos camaradas, que conversam intimamente e a sós, 
ficai certo que estão calculando algebricamente o proveito que podem tirar um do outro, e resolvendo 
praticamente o grande problema da amizade clássica dos tempos antigos. 

Se forem dois namorados en tête-à-tête, que estiverem a desfazer-se em ternuras e meiguices, 
requebrando os olhos e afinando o mais doce sorriso, podeis ter a certeza que ou zombam um do outro, 
ou buscam uma incógnita que não existe neste mundo - a fidelidade. 

Em outras ocasiões, a conversa a dois torna-se, como dissemos, uma perfeita estratégica militar, 
um combate. 

A palavra transforma-se então numa espécie de zuavo4 pronto ao ataque. Os olhos são duas 
sentinelas, dois ajudantes-de-campo postos de observação nalguma eminência próxima. 

O olhar faz às vezes de espião que se quer introduzir na praça inimiga. A confidência é uma falsa 
sortida; o sorriso é uma verdadeira cilada. 

Isto sucede freqüentemente em política e em diplomacia. (...) 
                                                                                         (ALENCAR, José de. Correio Mercantil, 13/05/1855.) 

 

1 Frente a frente. 
2 Conversa, conversação, normalmente em grupo. 
3 Lápis.  
4 Soldado argelino, pertencente à infantaria francesa, caracterizado por uniforme vistoso e colorido 
 
QUESTÃO 05- A conversa é uma das coisas mais agradáveis e mais úteis que existe no mundo. (ℓ.3) 
    Apesar dessa afirmação, o autor também diz que a palavra pode ser, ao mesmo tempo, a melhor e a pior 
coisa que Deus deu ao homem. 
    Uma referência direta às possibilidades negativas da palavra encontra-se no seguinte trecho: 
 
(A) “A princípio conversava-se para distrair e passar o tempo mas atualmente a conversa deixou de ser um 

simples devaneio do espírito.” (ℓ.4-5) 
(B) “A conversa, portanto, pode ser uma arte, uma ciência, uma profissão mesmo. (ℓ.9) 
(C) “...é preciso saber conversar, é preciso estudar profundamente todos os recursos da palavra.” (ℓ.7-8) 
(D) “Na causerie o espírito é uma borboleta de asas douradas que adeja sobre as idéias e sobre os 

pensamentos, que suga-lhes o mel e o perfume,” (ℓ.15-16) 
(E) “Assim, quando virdes dois amigos, dois velhos camaradas, que conversam intimamente e a sós, ficai  

certo que estão calculando algebricamente o proveito que podem tirar um do outro,” (ℓ.24-25) 
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QUESTÃO 06- A palavra é um instrumento, um cinzel, um craion que traça mil arabescos, que desenha 
baixos relevos e tece mil harmonias de sons e de formas. (ℓ. 12 - 14) 
     O fragmento acima apresenta várias metáforas referentes à palavra, construídas a partir da comparação 
entre a conversa e outras formas de arte. 
     Considerando todas as metáforas presentes nesse fragmento, pode-se indicar a seguinte propriedade da 
arte da palavra: 
 

(A) vale por todas as imagens, músicas e esculturas 
(B) é superior a cada uma das artes em todas as situações 
(C) diferencia-se de todas as artes e de seus instrumentos 
(D) tem o valor de cada arte e de todas ao mesmo tempo 
(E) assemelha-se mais à pintura do que a qualquer arte. 
 
QUESTÃO 07-Em vários momentos o autor usa o verbo na 2ª pessoa, como em “podeis ter a certeza” (ℓ. 28). 
      Esse uso estabelece uma coesão interna com o título e a temática do texto, porque: 
 

(A) sugere um debate polêmico (B) valoriza a opinião dos seus leitores 
(C) simula uma conversa com um leitor (D) dirige informações a um dado público 
(E) indica uma voz interior  

Texto para as questões nos 08 e 09  
 

    Muitos problemas que surgem dentro das organizações de ensino têm origem nas comunidades de onde 
provêm os alunos ou no contexto social mais geral. É necessário,___________ , ter uma visão mais holística 
da realidade escolar, enfocar sistematicamente a escola como instituição social. 
 
QUESTÃO 08- Em todas alternativas, a repetição ou substituição do articulador ou alterou o sentido da frase 
inicial do trecho, exceto: 
 

a) Muitos problemas que surgem dentro das organizações de ensino têm origem ou nas comunidades de 
onde provêm os alunos ou no contexto social mais geral.  

b) Muitos problemas que surgem dentro das organizações de ensino têm origem tanto nas comunidades de 
onde provêm os alunos, quanto no contexto social mais geral. 

c) Muitos problemas que surgem dentro das organizações de ensino têm origem ora nas comunidades de 
onde provêm os alunos, ora no contexto social mais geral. 

d) Muitos problemas que surgem dentro das organizações de onde provêm os alunos, isto é, no contexto 
social mais geral. 

e) Muitos problemas que surgem dentro das organizações de onde provêm os alunos, mas, no contexto 
social mais geral. 

 
QUESTÃO 09- A lacuna do trecho pode ser preenchida pelos articuladores de todas as alternativas, exceto: 
 

a) assim b) consequentemente c) contudo d) portanto e) porquanto 
 
QUESTÃO 10 - Leia um texto publicado no jornal Gazeta Mercantil. Esse texto é parte de um artigo que 

analisa algumas situações de crise no mundo, entre elas, a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929, e foi 
publicado na época de ma iminente crise financeira no Brasil. 
 

     Deu no que deu. No dia 29 de outubro de 1929, uma terça-feira, praticamente não havia compradores no 
pregão de Nova Iorque, só vendedores. Seguiu-se  uma crise incomparável: o Produto Interno Bruto dos 
Estados Unidos caiu de 104 bilhões de dólares em 1929, para 56 bilhões em 1933, coisa inimaginável em 
nossos dias. O valor do dólar caiu a quase metade. O desemprego elevou-se de 1,5 milhão para 12,5 milhões 
de trabalhadores – cerca de 25% da população ativa – entre 1929 e 1933. a construção civil caiu 90%. Nove 
milhões de aplicações, tipo caderneta de poupança, perderam-se com o fechamento dos bancos. Oitenta e 
cinco mil firmas faliram.  
 

    Ao citar dados referentes à crise ocorrida em 1929, em um artigo jornalístico atual, pode-se atribuir ao 
jornalista a seguinte intenção: 
 

a) relacionar os fatos passados e presentes 
b) questionar a interpretação da crise 
c) comunicar sobre o desemprego 
d) instruir o leitor sobre aplicações em bolsa de valores 
e) analisar dados financeiros americanos. 
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QUESTÃO 11:  “Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda, “um romancista 

que colecionava desafetos, azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o Brasil”. Assim era José de Alencar 
(1829-1877), o conhecido autor de O guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar 
clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, 
diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar 
na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será 
digitalizada.  (História Viva, n.99,2011.)  
 

   Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, 
depreende-se que  
 

a) a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances.  
b) o conhecido autor de O guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com 

temática atemporal.  
c) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua importância para a 

história do Brasil Imperial.  
d) a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística 

e da identidade nacional.  
e) o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista.  
 
QUESTÃO 12.                                                Soneto 
 

Já da morte o palor me cobre o rosto, 
Nos lábios meus o alento desfalece, 
Surda agonia o coração fenece, 
E devora meu ser mortal desgosto! 
  
Do leito embalde no macio encosto 
Tento o sono reter!... já esmorece 
O corpo exausto que o repouso esquece... 
Eis o estado em que a mágoa me tem posto! 

O adeus, o teu adeus, minha saudade, 
Fazem que insano do viver me prive 
E tenha os olhos meus na escuridade. 
  
Dá-me a esperança com que o ser mantive! 
Volve ao amante os olhos por piedade, 
Olhos por quem viveu quem já não vive! 
 

 
AZEVEDO, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 

 
O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o 
projeta para alem desse momento especifico. O fundamento desse lirismo é  
 

a) a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte.  
b) a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda.  
c) o descontrole das emoções provocado pela autopiedade.  
d) o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa.  
e) o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento.  
 
QUESTÃO 13.   
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              Texto II 
 
A ideologia romântica, argamassada ao longo 
do século XVIII e primeira metade do século 
XIX, introduziu-se em 1836. Durante quatro 
decênios, imperaram o “eu”, a anarquia, o 
liberalismo, o sentimentalismo, o nacionalismo, 
através da poesia, do romance, do teatro e do 
jornalismo (que fazia sua aparição nessa 
época). 
 

 
MOISÉS, M. A literatura brasileira através dos textos.São 

Paulo: Cultrix, 1971 (fragmento). 

 

Texto I 
 

Se eu tenho de morrer na flor dos anos, 
Meu Deus! não seja já; 
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, 
Cantar o sabiá! 
Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro 
Respirando esse ar; 
Faz que eu viva, Senhor! dá-me de novo 
Os gozos do meu lar! 
Dá-me os sítios gentis onde eu brincava 
Lá na quadra infantil; 
Dá que eu veja uma vez o céu da pátria, 
O céu de meu Brasil! 
Se eu tenho de morrer na flor dos anos, 
Meu Deus! Não seja já! 
Eu quero ouvir cantar na laranjeira, à tarde, 
Cantar o sabiá! 

ABREU, C. Poetas românticos brasileiros. São Paulo: 

Scipione, 1993. 
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De acordo com as considerações de Massaud Moisés no Texto II, o Texto I centra-se  
 

a) no imperativo do “eu”, reforçando a ideia de que estar longe do Brasil é uma forma de estar bem, já que o 
país sufoca o eu lírico.  

b) no nacionalismo, reforçado pela distância da pátria e pelo saudosismo em relação à paisagem agradável 
onde o eu lírico vivera a infância.  

c) na liberdade formal, que se manifesta na opção por versos sem métrica rigorosa e temática voltada para o 
nacionalismo.  

d) no fazer anárquico, entendida a poesia como negação do passado e da vida, seja pelas opções formais, 
seja pelos temas.  

e) no sentimentalismo, por meio do qual se reforça a alegria presente em oposição à infância, marcada pela 
tristeza.  

 
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. 

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. 

 

 
 

 
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. 
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QUESTÃO 15                                 O sertão e o sertanejo 
 

Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim 

crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o incêndio 

que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. Minando à surda na 

touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, e levanta-se a 

língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os espaços imensos que se 

alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos 

poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento 

lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda a parte melancolia; de todos os lados tétricas 

perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles 

sombrios recantos a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de 

espantosa atividade. 

Transborda a vida. TAUNAY, A. Inocência. São Paulo: Ática, 1993 (adaptado). 
 

   O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho 

acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do Romantismo para 

construção da identidade da nação é a  
 

 

a) possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo 

subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação.  

b) consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu a 

exploração desenfreada das riquezas naturais do país.  

c) construção, em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, de uma imagem da 

terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira.  

d) expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e 

deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros.  

e) valorização da vida urbana e do progresso, em detrimento do interior do Brasil, formulando um conceito de 

nação centrado nos modelos da nascente burguesia brasileira.  
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ESPANHOL 
 

QUESTÃO 16           Obituario*  
 

Lo enterraron en el corazón de un bosque de 
pinos y sin embargo el ataúd de pino fue importado 
de Ohio; lo enterraron al borde de una mina de 
hierro y sin embargo los clavos de su ataúd y el 
hierro de Ia pala fueron importados de Pittsburg; lo 
enterraron junto ai mejor pasto de ovejas del mundo 
y sin embargo las lanas de los festones del ataúd 
eran de California.  

Lo enterraron con un traje de New York, un par 
de zapatos de Boston, una camisa de Cincinatti y 
unos calcetines de Chicago.  

Guatemala no facilitó nada al funeral, excepto el 
cadáver.  
 

* Paráfrasis de un famoso texto norte americano.  
 

NOGUERAS, L R. Las quince mil vidas del caminante.  
La Habana: Unea,1977.  

 

O texto de Luis Rogelio Nogueras faz uma crítica  
 

(A) à dependência de produtos estrangeiros por uma 
nação.  

(B) ao comércio desigual entre Guatemala e Estados 
Unidos.  

(C) à má qualidade das mercadorias guatemaltecas.  
(D) às dificuldades para a realização de um funeral. 
(E) à ausência de recursos naturais na Guatemala. 
 
QUESTÃO 17 
 

Excavarán plaza ceremonial del frontis norte  
de huaca de Ia Luna 

 

Trujillo, feb. 25 (ANDINA). Tras limpiar los 
escombros del saqueo colonial y de las 
excavaciones de los últimos años en huaca de la 
Luna, este año se intervendrá la plaza ceremonial 
del frontis norte, en donde se ubica la gran fachada 
del sitio arqueológico ubicado en Trujillo, La 
Libertad, informaron hoy fuentes culturales. 
Después de varias semanas de trabajo, el material 
fue sacado del sitio arqueológico para poder 
apreciar mejor la extensión y forma del patio que 
según las investigaciones, sirvió hace unos 1.500 
como escenario de extraños rituales.  

El codirector del Proyecto Arqueológico Huacas 
del Soly la Luna, Ricardo Morales Gamarra, sostuvo 
que con la zona limpia de escombros, los visitantes 
conocerán la verdadera proporción de la imponente 
fachada, tal y como la conocieron los moches. Por 
su parte, el arqueólogo Santiago Uceda, también 
codirector del proyecto, dijo que las excavaciones 
se iniciarán este año para determinar qué otros 
elementos componían dicha área. “Hace poco nos 
sorprendió encontrar un altar semicircular 
escalonado. Era algo que no esperábamos. Por lo 
tanto, es difícil saber qué es lo que aún está 

escondido en la zona que exploraremos”, señaló 
Uceda a la Agencia Andina.  

La huaca de la Luna se localiza en el distrito 
trujillano de Moche. Es una pirámide de adobe 
adornada, en sus murales, con impresionantes 
imágenes mitológicas, muchas de ellas en alto 
relieve.  

Disponível em: www.andina.com.pe.  
Acesso em: 23 fev. 2012 (adaptado). 

 
O texto apresenta informações sobre um futuro 
trabalho de escavação de um sítio arqueológico 
peruano. Sua leitura permite inferir que  
 
(A) a pirâmide huaca de la Luna foi construída 

durante o período colonial peruano.  
(B) o sítio arqueológico contém um altar semicircular 

bastante deteriorado.  
(C) a pirâmide huaca de la Luna foi construída com 

cerâmica.  
(D) o sítio arqueológico possui um pátio que foi palco 

de rituais.  
(E) o sítio arqueológico mantém escombros 

deixados pela civilização moche. 
 
QUESTÃO 18: 

 
Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos 
América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya 
no es el reino de las maravillas donde la realidad 
derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada 
por los trofeos de la conquista, los yacimientos de 
oro y las montañas de plata. Pero la región sigue 
trabajando de sirvienta. Es América Latina, la región 
de las venas abiertas. Desde el descubrimiento 
hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre 
en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y 
como tal se ha acumulado y se acumula en los 
lejanos centros del poder. Todo: la tierra, sus frutos 
y sus profundidades ricas en minerales, los hombres 
y su capacidad de trabajo y de consumo, los 
recursos naturales y los recursos humanos. EI modo 
de producción y la estructura de clases de cada 
lugar han sido sucesivamente determinados, desde 
fuera, por su incorporación al engranaje universal 
del capitalismo. Nuestra derrota estuvo siempre 
implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha 
generado siempre nuestra pobreza para alimentar la 
prosperidad de otros: los imperios y sus caporales 
nativos.  

 
GALEANO; E. Las venas abiertas de América Latina. 

Buenos Aires: Sigla Veintiuno Argentina, 2010 (adaptado).  

 
    A partir da leitura do texto: infere-se que, ao longo 
da história da América Latina,  
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(A) suas relações com as nações exploradoras 

sempre se caracterizaram por uma rede de 
dependências.  

(B) seus países sempre foram explorados pelas 
mesmas nações desde o início do processo de 
colonização.  

(C) sua sociedade sempre resistiu à aceitação do 
capitalismo imposto pelo capital estrangeiro.  

(D) suas riquezas sempre foram acumuladas longe 
dos centros de poder.  

(E) suas riquezas nunca serviram ao 
enriquecimento das elites locais. 

 
QUESTÃO 19: Las Malvinas son nuestras  
 

Sí, las islas son nuestras. Esta afirmación no se 

basa en sentimientos nacionalistas, sino en normas 

y principios del derecho internacional que, si bien 

pueden suscitar interpretaciones en contrario por 

parte de los británicos, tienen la fuerza suficiente 

para imponerse.  

Los británicos optaron por sostener el derecho 

de autodeterminación de los habitantes de las islas, 

invocando la resolución 1514 de las Naciones 

Unidas, que acordó a los pueblos coloniales el 

derecho de independizarse de los Estados 

colonialistas. Pero esta tesitura es también 

indefendible. La citada resolución se aplica a los 

casos de pueblos sojuzgados por una potencia 

extranjera, que no es el caso de Malvinas, donde 

Gran Bretaña procedió a expulsar a los argentinos 

que residían en las islas, reemplazándolos por 

súbditos de la corona que pasaron a ser kelpers y 

luego ciudadanos británicos. Además, según surge 

de la misma resolución, el principio de 

autodeterminación no es de aplicación cuando 

afecta la integridad territorial de un país.  

Finalmente, en cuanto a qué haría la Argentina 

con los habitantes británicos de las islas en caso de 

ser recuperadas, la respuesta se encuentra en la 

cláusula transitoria primera de la Constitución 

Nacional sancionada por la reforma de 1994, que 

impone respetar el modo de vida de los isleños, lo 

que además significa respetar sus intereses.  

 
MENEM, E. Disponível em: www.lanacion.com.ar. Acesso 

em: 18 fev. 2012 (adaptado).  

 
   O texto apresenta uma opinião em relação à 
disputa entre e a Argentina e o Reino Unido pela 
soberania sobre as Ilhas Malvinas, ocupadas pelo 
Reino Unido em 1833. O autor dessa opinião apoia 
a reclamação argentina desse arquipélago, 
argumentando que  

 
(A) a descolonização das ilhas em disputa está 

contemplada na lei comum britânica.  
(B) as Nações Unidas estão desacreditadas devido à 

ambiguidade das suas resoluções.  
(C) o princípio de autodeterminação carece de 

aplicabilidade no caso das Ilhas Malvinas.  
(D) a população inglesa compreende a reivindicação 

nacionalista da administração argentina.  
(E) os cidadãos de origem britânica assentados nas 

ilhas seriam repatriados para a Inglaterra. 
 
QUESTÃO 20 

(1)                                   (2) 

 
      (3)                                    (4) 

 
 

   A personagem Susanita, no último quadro, inventa 
o vocábulo mujerez, utilizando-se de um recurso de 
formação de palavra existente na língua espanhola.     
Na concepção da personagem, o sentido do 
vocábulo mujerez remete à  
 

(A) falta de feminilidade das mulheres que não se 
dedicam às tarefas domésticas.  

(B) valorização das mulheres que realizam todas as 
tarefas domésticas.  

(C) inferioridade das mulheres que praticam as 
tarefas domésticas.  

(D) relevância social das mulheres que possuem 
empregados para realizar as tarefas domésticas.  

(E) independência das mulheres que não se 
prendem apenas às tarefas domésticas. 
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INGLES 
 

QUESTÃO 16    Viva la Vida 
 

I used to rule the world 
Seas would rise when I gave the word 
Now in the morning and I sleep alone 
Sweep the streets I used to own 
I used to roll the dice 
Feel the fear in my enemy’s eyes 
Listen as the crowd would sing 
“Now the old king is dead! Long live the king!” 
One minute I held the key 
Next the walls were closed on me 
And I discovered that my castles stand 
Upon pillars of salt and pillars of sand 
[…] 

 
MARTIN, C. Viva la vida, Coldplay. In: Viva la vida or Death and 

all his friends. Parlophone, 2008. 
 

    Letras de músicas abordam temas que, de certa 
forma, podem ser reforçados pela repetição de 
trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la 
vida, por exemplo, permite conhecer o relato de 
alguém que 
 

(A) costumava ter o mundo aos seus pés e, de 
repente,se viu sem nada. 

(B) almeja o título de rei e, por ele, tem enfrentado 
inúmeros inimigos. 

(C) causa pouco temor a seus inimigos, embora 
tenha muito poder. 

(D) limpava as ruas e, com seu esforço, tornou-se 
rei de seu povo. 

(E) tinha a chave para todos os castelos nos quais 
desejava morar. 

 
QUESTÃO 17       THE WEATHER MAN 

 
Speak Up. Ano XXIII, nº 275. 

 

       Ao conversar sobre a previsão do tempo, o 
texto mostra  
(A) o aborrecimento do cidadão britânico ao falar 

sobre banalidades. 
(B) a falta de ter o que falar em situações de 

avaliação de línguas. 
(C) a importância de se entender sobre 

meteorologia para falar inglês. 
(D) as diferenças e as particularidades culturais no 

uso de uma língua. 
(E) conflito entre diferentes ideais  e opiniões ao se 

comunicar em inglês. 

QUESTÃO 18 
 

 

THE DEATH OF THE PC 
 

The days of paying for costly software upgrades 

are numbered. The PC will soon be obsolete. And 

BusinessWeek reports 70% of Americans are 

already using the technology that will replace it. 

Merrill Lynch calls it “a $160 billion tsunami.” 

Computing giants including IBM, Yahoo!, and 

Amazon are racing to be the first to cash in on this 

PC-killing revolution. 

Yet, two little-known companies have a huge 

head start. Get their names in a free report from The 

Motley Fool called, “The Two Words Bill Gates 

Doesn´t Want You to Hear…” 

 

Clik here for instant access to this FREE report! 

 

BROUGHT TO YOU BY THE MOTLEY FOOL 

 
Disponível em: http://www.fool.com. Acesso em: 21 jul. 2010. 

 

   Ao optar por ler a reportagem completa sobre o 
assunto anunciado, tem-se acesso a duas palavras 
que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que 
se referem 
 
 

(A) aos responsáveis pela divulgação desta 
informação na internet. 
 

(B) às marcas mais importantes de 
microcomputadores do mercado. 
 

(C) aos nomes dos americanos que inventaram a 
suposta tecnologia. 
 

(D) aos sites da internet pelos quais o produto já 
pode ser conhecido. 
 

(E) às empresas que levam vantagem para serem 
suas concorrentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SIMULADO 4                                                                                                       ENEM – Compacto 
 

11 
 

 
 
QUESTÃO 19 
 

Quotes of the Day  

Friday, Sep. 02, 2011  

 

“There probably was a shortage of not just 

respect and boundaries but also love. But you do 

need, when they cross the line and break the law, to 

be very tough”.  

British Prime Minister DAVID CAMERON, 

arguing that those involved in the recent riots in 

England need “tough love” as he vows to “get to 

grips” with the country's problem families.  

 

Disponível em: www.time.com. Acesso em: 5 nov. 2011 
(adaptado).  

 
A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em 
agosto de 2011, as palavras de alerta de David 
Cameron têm como foco principal  
 

 
(A) enfatizar a discriminação contra os jovens 

britânicos e suas famílias.  
 

(B) criticar as ações agressivas demonstradas nos 
tumultos pelos jovens.  
 

(C) estabelecer relação entre a falta de limites dos 
jovens e o excesso de amor.  
 

(D) reforçar a ideia de que os jovens precisam de 
amor, mas também de firmeza.  
 

(E) descrever o tipo de amor que gera problemas 
às famílias de jovens britânicos. 

 
 
QUESTÃO 20 

 
 
 
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) predominância do uso da linguagem informal 

sobre a língua padrão.  
 

(B) dificuldade de reconhecer a existência de 
diferentes usos da linguagem.  
 

(C) aceitação dos regionalismos utilizados por 
pessoas de diferentes lugares.  
 

(D) necessidade de estudo da língua inglesa por 
parte dos personagens.  
 

(E) facilidade de compreensão entre falantes com 
sotaques distintos. 
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MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 21: 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 22.  No sistema de coordenadas cartesianas usual, o gráfico da função f: R→R , 

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 
   

QUESTÃO 23.  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 24.  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 25.  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) 10    
d) 12    
e) 16 
 



SIMULADO 4                                                                                                       ENEM – Compacto 
 

13 
 

QUESTÃO 26  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    
   
QUESTÃO 27.  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) 25 e R$625,00.     
b) 25 e R$480,00.    
c) 25 e R$650,00.    
d) 35 e R$735,00.    
e) 35 e R$825,00. 
   
QUESTÃO 28.  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) 7 mL    
b) 9 mL    
c) 8 mL    
d) 10 mL    
e) 6 mL. 
 

QUESTÃO 29.  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) 13 minutos    
c) 15 minutos    
d) 16 minutos    
e) 18 minutos    
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QUESTÃO 30 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    
 
QUESTÃO 31: Dois ângulos opostos pelo vértice medem, em graus, (3x+ 10) e (x + 50). Um deles mede, em 

graus: 
 

(A) 20° 
(B) 30° 
(C) 50° 
(D) 70° 
(E) 80° 
 
QUESTÃO 32: Na figura abaixo tem-se r//s; t e u são transversais. O valor de x + y é: 

 
 
 
(A) 100° 
(B) 120° 
(C) 130° 
(D) 140° 
(E) 150° 
 
 
 

 
QUESTÃO 33: Um polígono regular com exatamente 35 diagonais tem: 
 

(A) 6 lados.  
(B) 10 lados. 
(C) 20 lados. 
(D) 9 lados. 
(E) 15 lados 
 
QUESTÃO 34: Os ângulos externos de um polígono regular medem 20°. Então, o número de diagonais 
desse polígono é:  
 

(A)90  
(B)104 
(C)119 
(D)135 
(E) 148 
 
QUESTÃO 35: Dois lados de um triângulo medem 8 cm e 5 cm. Quais das seguintes medidas podem ser 

escolhidas para o terceiro lado? 
 

(A) 10,5 cm 
(B)   2,5 cm 
(C) 15,3 cm 
(D)   1,7 cm  
(E)    0,8 cm 
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QUESTÃO 36: No triangulo ABC, o ângulo B mede o triplo do ângulo C e o ângulo A mede o dobro do ângulo 
B. Qual é a medida do ângulo B?  
 
(A) 18° 
(B) 36° 
(C) 48° 
(D) 54° 
(E) 60° 
 
QUESTÃO 37:  Sabendo que ABC é um triângulo eqüilátero e que BCDE é um quadrado, a medida do 

ângulo assinalado na figura é: 
 
 
 
 
 
 

(A) 45o 
(B) 40o 
(C) 30o 
(D) 15o 
(E) 10o 

 
 
 

 
QUESTÃO 38: O perímetro do quadrilátero circunscrito da figura é: 

 
 

(A)  9 
(B) 56 
(C) 19 
(D) 16 
(E) 45 

 
 
 
 

 
QUESTÃO 39: O valor de x na figura é: 

 
 

(A) 8 
(B) 5 
(C) 2 
(D) 3 
(E) 1 

 
 
 

QUESTÃO 40: 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) 176º 
(B) 125º 
(C) 182º 
(D) 105º 
(E) 95° 
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CIENCIAS DA NATUREZA 
 
QUESTÃO 41: Baseado nas propriedades 
ondulatórias de transmissão e reflexão, as ondas 
de ultrassom podem ser empregadas para medir a 
espessura de vasos sanguíneos. A figura a seguir 
representa um exame de ultrassonografia obtido 
de um homem adulto, onde os pulsos representam 
os ecos provenientes das reflexões nas paredes 
anterior e posterior da artéria carótida. 
 

 
Suponha que a velocidade de propagação do 
ultrassom seja de 1.500 m/s. Nesse sentido, a 
espessura e a função dessa artéria são, 
respectivamente:  
 
a) 1,05 cm – transportar sangue da aorta para a 

cabeça.    
b) 1,05 cm – transportar sangue dos pulmões para 

o coração.    
c) 1,20 cm – transportar sangue dos pulmões para 

o coração.    
d) 2,10 cm – transportar sangue da cabeça para o 

pulmão.    
e) 2,10 cm – transportar sangue da aorta para a 

cabeça.    
 
QUESTÃO 42.    

 
As Nações Unidas declararam 2015 como o ano 
internacional da luz e das tecnologias baseadas 
em luz. O Ano Internacional da Luz ajudará na 
divulgação da importância de tecnologias ópticas e 
da luz em nossa vida cotidiana.  
 

A luz visível é uma onda eletromagnética, que se 
situa entre a radiação infravermelha e a radiação 
ultravioleta, cujo comprimento de onda está 
compreendido num determinado intervalo dentro 
do qual o olho humano é a ela sensível. Toda 
radiação eletromagnética, incluindo a luz visível, 
se propaga no vácuo a uma velocidade constante, 
comumente chamada de velocidade da luz, 
constituindo assim, numa importante constante da 
Física. No entanto, quando essa radiação deixa o 
vácuo e penetra, por exemplo, na atmosfera 
terrestre, essa radiação sofre variação em sua 
velocidade de propagação e essa variação 
depende do comprimento de onda da radiação 
incidente. Dependendo do ângulo em que se dá 
essa incidência na atmosfera, a radiação pode 
sofrer, também, mudança em sua direção de 
propagação. Essa mudança na velocidade de 
propagação da luz, ao passar do vácuo para a 
camada gasosa da atmosfera terrestre, é um 
fenômeno óptico conhecido como:  
 
a) interferência    b) polarização    
c) refração    d) absorção    
e) difração     
 
QUESTÃO 43. Leia com atenção o texto que 
segue: 
 

           O som é um tipo de onda que necessita de 
um meio para se propagar. Quando estamos 
Analisando a produção e a captação de uma onda 
sonora, estamos diante de três participantes: a 
fonte sonora, o meio onde ela se propaga e o 
observador que está captando as ondas. Temos 
então três referenciais bem definidos.  

O tipo de onda captada dependerá de 
como a fonte e o observador se movem em 
relação ao meio de propagação da onda. Vamos 
considerar o meio parado em relação ao solo. 
Neste caso temos ainda três situações diferentes: 
a fonte se movimenta e o observador está parado; 
a fonte está parada e o observador está em 
movimento; a fonte e o observador estão em 
movimento. Nos três casos podemos ter uma 
aproximação ou um afastamento entre a fonte e o 
observador.  

Adaptado de:< http://www.fisica.ufpb.br/~romero/ - Notas de 
Aula – Física Básica Universitária: Ondas Sonoras>  

 
O texto refere-se a um fenômeno ondulatório 
facilmente observado nas ondas sonoras. Esse 
fenômeno é denominado  
 
a) Superposição.     b) Ressonância.     
c) Polarização.     d) Efeito Doppler. 
e) Interferência      
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QUESTÃO 44: A casa de Dona Maria fica no alto 
de uma ladeira. O desnível entre sua casa e a rua 
que passa no pé da ladeira é de 20 metros. Dona 
Maria tem 60kg e sobe a rua com velocidade 
constante. Quando ela sobe a ladeira trazendo 
sacolas de compras, sua velocidade é menor. E 
seu coração, quando ela chega à casa, está 
batendo mais rápido. Por esse motivo, quando as 
sacolas de compras estão pesadas, Dona Maria 
sobe a ladeira em ziguezague. A ordem de 
grandeza do gasto de energia, em joules, de Dona 
Maria, ao subir a ladeira é:  
 
a) 103  
b) 104  
c) 105  
d) 106  
e) 10 
 
QUESTÃO 45: Considere um corpo sendo 

arrastado, com velocidade constante, sobre uma 
superfície horizontal onde o atrito não é 
desprezível.  Considere as afirmações I, II e III a 
respeito da situação descrita.  
 

I. O trabalho da força de atrito é nulo. 
II.  O trabalho da força peso é nulo. 
III.  A força que arrasta o corpo é nula.  

 
A afirmação está INCORRETA em:  
 

a) I apenas. 
b) I e II apenas 
c)  I e III, apenas.  
d) II apenas.  
e)  I, II e III. 
 
QUESTÃO 46: De acordo com publicação médica 

especializada, uma pessoa caminhando à 
velocidade constante de 3,2 km/h numa pista 
plana horizontal consome, em média, 240 kcal em 
uma hora. Adotando 1,0 kcal = 4 200 J, pode-se 
afirmar que a potência desenvolvida pelo 
organismo e a força motriz exercida pelo solo, por 
meio do atrito, sobre os pés dessa pessoa valem, 
em média, aproximadamente,  
 

a) 280 W e 315 N.  
b) 280 W e 0 N.  
c) 1 400 W e 175 N.  
d) 1 400 W e 300 N.  
e) 2 000 W e 300 N. 
 
QUESTÃO 47: Os núcleos dos átomos são 

constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os 
principais responsáveis pela sua massa. Nota-se 
que, na maioria dos núcleos, essas partículas não 
estão presentes na mesma proporção. O gráfico 
mostra a quantidade de nêutrons (N) em função da 
quantidade de prótons (Z) para os núcleos estáveis 
conhecidos. 

 

O antimônio é um elemento químico que possui 50 
prótons e possui vários isótopos ― átomos que só se 
diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o 
gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem 
 

A) entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de 
prótons. 

B) exatamente o mesmo número de prótons e 
nêutrons. 

C) entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de 
prótons. 

D) entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de 
prótons. 

E) entre 0 e 12 nêutrons a menos que o número de 
prótons. 

 
QUESTÃO 48: Belém é cercada por 39 ilhas, e 

suas populações convivem com ameaças de 
doenças. O motivo, apontado por especialistas, é 
a poluição da água do rio, principal fonte de 
sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é 
frequente nas crianças e ocorre como 
consequência da falta de saneamento básico, já 
que a população não tem acesso à água de boa 
qualidade. Como não há água potável, a 
alternativa é consumir a do rio. (O Liberal. 8 jul. 2008. 

Disponível em: http://www.oliberal.com.br.) 
 

    O procedimento adequado para tratar a água 
dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde 
causados por microrganismos a essas populações 
ribeirinhas é a 
 

A) filtração B) cloração 
C) coagulação. D) fluoretação 
E) decantação.  
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QUESTÃO 49: Observe a estrutura genérica 
representada abaixo. 

 
Para que o composto esteja corretamente 
representado, de acordo com as ligações químicas 
indicadas na estrutura, X deverá ser substituído 
pelo seguinte elemento: 
 

a) fósforo  b) enxofre 
c) carbono  d) nitrogênio 
e) cloro  

 
QUESTÃO 50:  No Japão, um movimento nacional 

para a promoção da luta contra o aquecimento 
global leva o slogan: 1 pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 

a menos! A ideia é cada pessoa reduzir em 1 kg a 
quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de 
pequenos gestos ecológicos, como diminuir a 
queima de gás de cozinha. 

Um hamburguer ecológico? É pra já! Disponível em: 
http://lqes.iqm.unicamp.br.Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado). 

 
Considerando um processo de combustão 
completa de um gás de cozinha composto 
exclusivamente por butano (C4H10), a mínima 
quantidade desse gás que um japonês deve deixar 
de queimar para atender à meta diária, apenas 
com esse gesto, é de 
 
Dados: CO2 (44 g/mol); C4H10 (58 g/mol) 
 
A) 0,33 kg. 
B) 0,50 kg 
C) 1,0 kg. 
D) 1,3 kg. 
E) 3,0 kg. 

QUESTÃO 51: Aspartame é um edulcorante 
artificial (adoçante dietético) que apresenta 
potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar 
comum, permitindo seu uso em pequenas 
quantidades. Muito usado pela indústria 
alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, 
tem valor energético que corresponde a 4 
calorias/grama. É contra indicado a portadores de 
fenilcetonúria, uma doença genética rara que 
provoca o acúmulo da fenilalanina no organismo, 
causando retardo mental. O IDA (índice diário 
aceitável) desse doçante é 40 mg/kg de massa 
corpórea. 
Disponível em: http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com. 

Acesso em: 27 fev. 2012. 

 
Com base nas informações do texto, a quantidade 
máxima recomendada de aspartame, em mol, que 
uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode 
ingerir por dia é mais próxima de 
 

Dado: massa molar do aspartame = 294 g/mol 
 

A) 1,3x10–4. 
B) 9,5x10–3. 
C) 4x10–2. 
D) 2,6. 
E) 823. 
 
QUESTÃO 52:  
     Química Verde pode ser definida como a criação, 
o desenvolvimento e a aplicação de produtos e 
processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e 
a geração de substâncias nocivas à saúde humana e 
ao ambiente. 
    Sabe-se que algumas fontes energéticas 
desenvolvidas pelo homem exercem, ou têm 
potencial para exercer, em algum nível, impactos 
ambientais negativos. 

CORRÊA, A. G.; ZUIN, V. G. (Orgs.). Química Verde: fundamentos e 
aplicações.São Carlos: EdUFSCar, 2009. 

 
À luz da Química Verde, métodos devem ser 
desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição 
do ar causada especialmente pelas 
 
A) hidrelétricas.                    
B) termelétricas. 
C) usinas geotérmicas. 
D) fontes de energia solar. 
E) fontes de energia eólica 

 
QUESTÃO 53 
Sabe-se que a ingestão frequente de lipídios 
contendo ácidos graxos (ácidos monocarboxílicos 
alifáticos) de cadeia carbônica insaturada com 
isomeria trans apresenta maior risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 
sendo que isso não se observa com os isômeros 
cis. 
     
Dentre os critérios seguintes, o mais adequado à 
escolha de um produto alimentar saudável 
contendo lipídios é:  
 

a) Se contiver bases nitrogenadas, estas devem 
estar ligadas a uma ribose e a um aminoácido.    

b) Se contiver sais, estes devem ser de bromo ou 
de flúor, pois são essas as formas mais 
frequentes nos lipídios cis.    

c) Se estiverem presentes compostos com 
ligações peptídicas entre os aminoácidos, os 
grupos amino devem ser esterificados.    

d) Se contiver lipídios com duplas ligações entre 
os carbonos, os ligantes de maior massa devem 
estar do mesmo lado da cadeia.    

e) Se contiver polihidroxialdeídos ligados 
covalentemente entre si, por ligações simples, 
esses compostos devem apresentar estrutura 
linear 
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QUESTÃO 54: O uso de protetores solares em 
situações de grande exposição aos raios solares 
como, por exemplo, nas praias, é de grande 
importância para a saúde. As moléculas ativas de 
um protetor apresentam, usualmente, anéis 
aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois 
esses sistemas são capazes de absorver a 
radiação ultravioleta mais nociva aos seres 
humanos. A conjugação é definida como a 
ocorrência de alternância entre ligações simples e 
duplas em uma molécula. Outra propriedade das 
moléculas em questão é apresentar, em uma de 
suas extremidades, uma parte apolar responsável 
por reduzir a solubilidade do composto em água, o 
que impede sua rápida remoção quando do 
contato com a água. 
 

     De acordo com as considerações do texto, qual 

das moléculas apresentadas a seguir é a mais 

adequada para funcionar como molécula ativa de 

protetores solares?  

a)     

b)     
 

c)     
 

d)     
 

e)     
  
 
QUESTÃO 55: Observe o desenho abaixo e 
marque (V) verdadeiro ou (F) falso ao lado das 
proposições sobre este grupo de organismos. 
Depois, marque a alternativa onde se acha a 
sequência correta de cima para baixo.  

 
 São organismos vasculares.  

 Habitam locais úmidos e abrigados de luz direta.  

 São heterótrofos.  

 Dependem da água para reprodução sexuada.  

 Pertencem ao filo Bryophyta.  
 

A) FVFVV                    B) FFVVV  
C) VFVVF                    D) FVVFV  
E) VFFVF  
 
QUESTÃO 56. A Paleontologia fornece 

importantes dados sobre a história evolucionista 
de uma espécie, isto é, sua filogenia, ou seja, 
fornece dados sobre a evolução do mundo 
orgânico.  
         Escavações arqueológicas na formação 
Crato, situada na região do Cariri, no entorno da 
Chapada do Araripe, sendo constituída, 
principalmente, por calcários micríticos laminados, 
de cores cinza e creme, com pseudomorfos de sal. 
Na formação Crato podemos encontrar vegetais 
fósseis bem preservados, intercalados por 
folhelhos e arenitos finos. Os mais antigos fósseis 
conhecidos nesse grupo são do período Siluriano 
e têm pelo menos 425 milhões de anos de idade, 
pertencem a plantas com algumas relevas de 
centímetros de altura. 

 
A análise dos fósseis mostrou que o esporófito se 
constitui de raízes, caule e folhas, paredes 
celulares das traqueídes reforçadas por lignina, e 
ausência de óvulos. Baseando-se nas 
características dos vegetais fossilizados, pode-se 
incluí-los no grupo das 
 

A) Ptheridophyta.                  B) Bryophita.  
C) Conyferophyta.                 D) Magnoliophyta.  
E) Anthophita.  
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QUESTÃO 57: Temos a seguir, células do mesmo 
tecido.  

Sobre estas células e seu tecido, é ERRADO 
afirmar que: 
 

a) a célula "b" é um leucócito, cuja função principal 
é a defesa do organismo. 

b) são células do tecido sanguíneo e são 
produzidas em órgãos como o fígado e o baço. 

c) a célula "a" é uma hemácia, que apresenta 
pigmento respiratório, principal responsável pelo 
transporte de oxigênio. 

d) a anemia e a hemofilia são doenças 
caracterizadas por alterações no funcionamento 
desse tecido. 

e) a linfa é um tecido semelhante, com funções 
principais de transporte de lipídios e defesa, 
porém não apresenta a célula "a". 

 

QUESTÃO 58:  A utilização de células-tronco do 

próprio indivíduo (autotransplante) tem 
apresentado sucesso como terapia medicinal para 
a regeneração de tecidos e órgãos cujas células 
perdidas não têm capacidade de reprodução, 
principalmente em substituição aos transplantes, 
que causam muitos problemas devidos à rejeição 
pelos receptores. 
     O autotransplante pode causar menos 
problemas de rejeição quando comparados aos 
transplantes tradicionais, realizados entre 
diferentes indivíduos. Isso porque as: 
 

(A) células-tronco se mantêm indiferenciadas após 
sua introdução no organismo do receptor 

(B) células provenientes de transplantes entre 
diferentes indivíduos envelhecem e morrem 
rapidamente 

(C) células-tronco, por serem doadas pelo próprio 
indivíduo receptor, apresentam material 
genético semelhante 

(D) células transplantadas entre diferentes 
indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais 
no receptor 

(E) células provenientes de transplantes 
convencionais não se reproduzem dentro do 
corpo do receptor 

QUESTÃO 59: Na embalagem de um antibiótico, 
encontra-se uma bula que, entre outras 
informações, explica a ação do remédio do 
seguinte modo:  
 

O medicamento atua por inibição da síntese 
proteica bacteriana. 

 
Essa afirmação permite concluir que o antibiótico: 
 
(A) impede a fotossíntese realizada pelas 

bactérias causadoras da doença e, assim, elas 
não se alimentam e morrem 

(B) altera as informações genéticas das bactérias 
causadoras da doença, o que impede a 
manutenção e a reprodução desses 
organismos 

(C) dissolve as membranas das bactérias 
responsáveis pela doença, o que dificulta o 
transporte de nutrientes e provoca a morte dos 
microorganismos 

(D) elimina os vírus causadores da doença, pois 
eles não conseguem obter as proteínas que 
seriam produzidas pelas bactérias que 
parasitam 

(E) interrompe a produção de proteínas das 
bactérias causadoras da doença, o que impede 
sua multiplicação pelo bloqueio de funções 
vitais 

 
QUESTÃO 60: O despejo de dejetos de esgoto 
domésticos e industriais vem causando sérios 
problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes 
são ricos em substâncias que contribuem para a 
eutrofização de ecossistemas, que é um 
enriquecimento da água por nutrientes, o que 
provoca um grande crescimento bacteriano e, por 
fim, pode promover escassez de oxigênio. 
      Uma maneira de evitar a diminuição da 
concentração de oxigênio no ambiente é: 
 
(A) Aquecer as águas dos rios para aumentar a 

velocidade de decomposição dos dejetos 
(B) Retirar do esgoto os materiais ricos em 

nutrientes para diminuir a sua concentração 
nos rios 

(C) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos 
rios para que elas sobrevivam mesmo sem o 
oxigênio 

(D) Substituir produtos não degradáveis por 
biodegradáveis para que as bactérias possam 
utilizar os nutrientes 

(E) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto 
para que os nutrientes fiquem mais acessíveis 
às bactérias 
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CIÊNCIAS HUMANAS 
QUESTÃO 61 Disneylândia 

Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong-Kong 
E produzem com matéria-prima brasileira 
Para competir no mercado americano 
[…] 
Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné 
Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul 
[…] 
Crianças iraquianas fugidas da guerra 
Não obtêm visto no consulado americano do Egito 
Para entrarem na Disneylândia 

ANTUNES, A. Disponível em: www.radio.uol.com.br. Acesso em: 3 fev. 2013 (fragmento). 
 

Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto internacional atual, das seguintes situações: 
 

a) Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. 
b) Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. 
c) Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. 
d) Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. 
e) Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. 
 
QUESTÃO 62 

 
   O personagem do último quadrinho encontrará grande dificuldade para orientar-se com o objeto utilizado.     
Essa dificuldade está relacionada com a seguinte característica da linguagem cartográfica presente nesse 
objeto:  
 

(A) escala reduzida  (B) projeção conforme  
(C) coordenadas planas  (D) legendas hierárquicas 
(E) escala grande  
 
QUESTÃO 63: 

                                                                         

A charge ao lado critica um aspecto da atual 
organização da produção industrial globalizada, 
na qual cada país está inserido de forma 
diferente no circuito de produção e consumo de 
bens e serviços. Considerando esse aspecto, 
são exemplos de países que ocupam hoje a 
condição equivalente à do “País 1”  e  à  do 
“País 2”, respectivamente: 
 
(A) Reino Unido – Grécia  
(B) Arábia Saudita – Japão  
(C) Estados Unidos – Indonésia  
(D) Nova Zelândia – Cingapura 
(E) China - Brasil 
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QUESTÃO 64 

 
 
QUESTÃO 65 

 
Embora tenha causado estranhamento, a escolha da localização da fábrica do novo produto obedece à lógica 
das estratégias produtivas adotadas no mundo contemporâneo. Nesse sentido, um fator diferencial para essa 
escolha foi a:  
 

(A) qualidade da rede varejista  (B) atratividade das isenções tributárias  
(C) disponibilidade de mão de obra barata  (D) proximidade dos centros tecnológicos 
(E) acesso a fontes de energia renováveis  
 
QUESTÃO 66 
 

“Seu governo conseguiu a estabilidade monetária, de forma similar ao que foi conseguido em países como 
Chile, Argentina e Peru, com a particularidade de que foi aplicada a taxa de juros mais alta do mundo para 
atrair capitais financeiros que dessem fundamento a essa estabilidade. Política e ideologicamente a operação 
foi um sucesso, com a reeleição do presidente, derrotando a esquerda, por duas vezes no primeiro turno.”  
Adaptado de Emir Sader em A Vingança da história. 
 

Identifique o presidente, o plano econômico e uma característica econômica do período referido no texto 
acima. 

 

a) Fernando Collor de Melo – Plano Collor – confisco da poupança. 
b) Getúlio Vargas – Plano Salte – Intervencionismo estatal 
c) Juscelino Kubitschek – Plano de Metas – internacionalização da economia 
d) Itamar Franco – Plano Real – ajuste fiscal 
e) Fernando Henrique Cardoso – Plano Real – valorização da moeda nacional 

 
QUESTÃO 67 De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente; lustres balançam, objetos se 
movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem 
horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo 
sísmico.  

 
(ASSAD, L. Os (não tão) imperceptíveis movimentos da Terra. ComCiência: Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, n.º 117, abr. 

2010. Disponível em: http://comciencia.br. Acesso em: 2 mar. 2012.) 
 

A ação governamental de bloqueio às 
principais mídias sociais pode ser 
relacionada ao seguinte aspecto 
sociopolítico comum aos países 
destacados no mapa:  
 
(A) islamismo radical  
 
(B) regime autoritário  
 
(C) estado teocrático  
 
(D) terrorismo separatista 
 
(E) regime monarquista 
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    O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às 
áreas de 
 

(a) alívio da tensão geológica. (b) desgaste da erosão superficial. 
(c) atuação do intemperismo químico (d) formação de aquíferos profundos. 
(e) acúmulo de depósitos sedimentares.  
 

QUESTÃO 68 As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas 

fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas 
muito antigas (Pré-Cambriano Médio e Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de 
rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul-Amazônica 
e a São Francisco.  

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. 

 
As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de 
escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de 
mineração e destacam-se pela sua história geológica por 
 

(a) corresponderem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. 
(b) apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram a maior planície do país. 
(c) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. 
(d) serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de temperatura. 
(e) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais (ferro, manganês). 

 
QUESTÃO 69  
 

Minha vida é andar 
Por esse país 
Pra ver se um dia 
Descanso feliz 
Guardando as recordações 
Das terras onde passei 
Andando pelos sertões 
E dos amigos que lá deixei 

 
GONZAGA, L.; CORDOVIL, H. A vida de viajante, 1953.  

Disponível em: www.recife.pe.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2012 (fragmento). 

 
A letra dessa canção reflete elementos identitários que representam a 
 

(a) valorização das características naturais do Sertão nordestino. 
(b) denúncia da precariedade social provocada pela seca. 
(c) experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. 
(d) profunda desigualdade social entre as regiões brasileiras. 
(e) discriminação dos nordestinos nos grandes centros urbanos. 
 
QUESTÃO 70 Nossa cultura lipofóbica muito contribui para a distorção da imagem corporal, gerando gordos 
que se veem magros e magros que se veem gordos, numa quase unanimidade de que todos se sentem ou se 
veem “distorcidos”. 
           Engordamos quando somos gulosos. É pecado da gula que controla a relação do homem com a 
balança. Todo obeso declarou, um dia, guerra à balança. Para emagrecer é preciso fazer as pazes com a dita 
cuja, visando adequar-se às necessidades para as quais ela aponta. 

FREIRE, D. S. Obesidade não pode ser pré-requisito. Disponível em: http//gnt.globo.com. Acesso em: 3 abr. 2012 (adaptado). 

 
O texto apresenta um discurso de disciplinarização dos corpos, que tem como consequência 
 
(a) a ampliação dos tratamentos médicos alternativos, reduzindo os gastos com remédios. 
(b) a democratização do padrão de beleza, tornando-o acessível pelo esforço individual. 
(c) o controle do consumo, impulsionando uma crise econômica na indústria de alimentos. 
(d) a culpabilização individual, associando obesidade à fraqueza de caráter. 
(e) o aumento da longevidade, resultando no crescimento populacional. 
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QUESTÃO 71 - Durante o período colonial, havia atritos entre os padres jesuítas e os habitantes locais 
porque os: 
 

a) colonos eram ateus belicosos, e os jesuítas, pacíficos católicos. 
b) religiosos pretendiam escravizar tanto o negro como o índio, e os colonos lutavam para receber salários 

dos capitães donatários. 
c) colonos desejavam escravizar o negro, e os jesuítas se opunham. 
d) religiosos preocupavam-se com a integração dos indígenas no mercado de trabalho assalariado, eos 

colonos queriam escravizá-los.  
e) colonos pretendiam escravizar os indígenas, e os padres eram contra, pois queriam aldeá-los em missões. 
 
QUESTÃO 72 – Processo político de emancipação do Brasil desenvolveu-se dentro de condições bastante 
especiais, dentre as quais é correto assinalar: 
 

a) a presença de D. Pedro I, como regente do trono, estabelecia a possibilidade de uma separação entre 
Portugal e Brasil, sem, contudo, romper radicalmente com o regime monárquico. 

b) as primeiras notícias chegadas ao Brasil dos acontecimentos do Porto deflagraram, em todas as províncias 
brasileiras, movimentos de repúdio à revolução lusa, formando-se “Juntas Constitucionais”. 

c) a Revolução do Porto, fundamentada em idéias liberais, tinha entre seus objetivos a reforma constitucional 
portuguesa e a emancipação política das suas colônias, entre elas, o Brasil. 

d) nas Juntas Constitucionais formadas por brasileiros e portugueses, nas quais os brasileiros eram em maior 
número, havia a firme decisão de não se acatarem as resoluções tomadas pelas cortes em Lisboa, o que 
contrariava os interesses lusos. 

e) Com relação ao Brasil, os revolucionários portugueses do Porto, mantinham a coerência com os 
postulados liberais, mostrando-se intransigentes defensores da emancipação política brasileira. 

 
QUESTÃO 73 -"...diz Oliveira Lima que um oficial português jurou a um oficial brasileiro que o Brasil 

continuaria escravo de Portugal e que o príncipe embarcaria, mesmo que para isto, tivesse sua espada de 
servir-lhe de prancha". 

Fonte: LUSTOSA, Isabel. "Perfis Brasileiros: D. Pedro I". São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p 132/133. 
 

    O episódio acima narrado refere-se ao famoso "Dia do Fico". Em relação aos desdobramentos dele 
decorrentes, considere as seguintes afirmativas: 
 

I - A oficialidade portuguesa não se conformou com a decisão de D. Pedro I de permanecer no Brasil. As 
tropas armadas portuguesas saíram dos quartéis, armados de cassetetes, insultando transeuntes e 
praticando desacatos. 

II - Medidas para conter os desagravos das tropas portuguesas não foram tomadas e contraditoriamente, 
D. Pedro I exigiu que as mesmas permanecessem no Brasil e posteriormente premiou as tropas, 
tornando-as sua guarda pessoal. 

III - Instalou-se um clima de guerra com toda tropa de linha e miliciana do país. A estes juntaram-se 
cidadãos de todas as classes: roceiros, agregados, negros forros, escravos dispostos a enfrentar a 
divisão portuguesa. 

 
São corretas: 

 

a) I e II                    b) II e III                 c) I e III                   d) I, II e III               e) nenhuma 
 
 
QUESTÃO 74 - O transporte ferroviário no Brasil, da segunda metade do século XIX ao início deste, mereceu 
prioritariamente o interesse estatal e particular. 
 

    As condições históricas relacionadas com a ampliação da rede em ritmo crescente foram: 
 

A) reservas de minérios de ferro, do quadrilátero ferrífero, pouco acessíveis e muito distantes dos centros 
urbanos mais expressivos; 

B) políticas de industrialização e de reflorestamento; 
C) capitais externos em busca de lucros para a indústria automotiva e para as empresas distribuidoras de 

petróleo; 
D) a expansão da cafeicultura, principalmente em São Paulo, e o escoamento da produção para o exterior; 
E) devastações de pinhais para a extração de madeira e para a produção de papel. 
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QUESTÃO 75 - A Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, 
caracterizou-se por:  
 

a) ser um movimento contrário às medidas da Corte Portuguesa, que visava favorecer o monopólio do 
comércio.  

b) uma oposição a medidas centralizadoras e absolutistas do Primeiro Reinado, sendo um movimento 
republicano.  

c) garantir a integridade do território brasileiro e a centralização administrativa.  
d) ser um movimento contrário à maçonaria, clero e demais associações absolutistas.  
e) levar seu principal líder, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, à liderança da Constituinte de 1824. 
 
QUESTÃO 76: A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de três áreas com características 
diversas na América do Norte. Com relação às chamadas “colônias do sul” é correto afirmar que: 
 

a) baseava-se, sobretudo, na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relações comerciais com 
as novas colônias do Norte e com o Caribe. 

b) baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de 
obrigações em relação aos grandes proprietários de terras. 

c) baseava-se numa economia escravista voltada principalmente para o mercado externo de produtos, como 
o tabaco e o algodão. 

d) consolidou-se como o primeiro grande polo industrial da América com a transferência de diversos 
produtores de tecidos vindos da região de Manchester. 

e) caracterizou-se pelo emprego de mão de obra assalariada e pela presença da grande propriedade agrícola 
monocultora. 

 
QUESTÃO 77:  [O individuo], orientando sua atividade de tal maneira que sue produção possa ser da maior 
valor, visa apenas o seu próprio ganho e, neste, como em muitos outros casos é levado como que por uma 
mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. (...) Ao perseguir seus próprios 
interesses, o individuo muitas vezes promove e interesse da sociedade muito mais eficazmente do que 
quando tencione realmente promovê-lo. (SMITH, A. A riqueza das nações. São Paulo: Abril Cultural, I 953, p.379-50,)  
 

Sobre o liberalismo, considere as seguintes afirmativas:  
 

I - O liberalismo econômico, cujos princípios, como o Livre comércio, a propriedade privada e a lei de 
mercado, favoreceram o desenvolvimento do capitalismo, teve em Adam Smith um de seus principais 
fundadores.  

II - A sistematização das análises econômicas no livro História da riqueza das nações contribuiu pera a 
definição da economia como ciência.  

III - No trecho acima, Adam Smith denunciou os males do individualismo e do egoísmo econômico.  
IV - A “mão Invisível” citada por Adam Smith é uma metáfora que pode ser substituída pela definição liberal 

de mercado.  
 

Assinale a alternativa correta.  
 

a) apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
b)apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
c) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras 
d) apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.  
e) todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 78:  No contexto dos diversos conflitos religiosos que eclodiram na Europa, ao longo do século 
XVI, identificamos a convocação pela Igreja Católica, a partir de 1545, do Concílio de Trento. Dentre suas 

determinações, destacamos corretamente o (a): 
 
a) reconhecimento da autoridade política e teológica da Igreja anglicana frente ao papado, encerrando os 

conflitos provocados na Inglaterra devido à luta de Henrique VIII contra o Vaticano. 
b) fim do clero regular como solução para conter os abusos cometidos pela Igreja, tais como a venda de 

indulgências e sacramentos. 
c) oficialização da doutrina calvinista que admitia o lucro comercial como uma dádiva divina e não mais como 

um pecado usurário, como um novo dogma católico. 
d) submissão da Igreja católica aos Estados imperiais laicos e a validade da livre interpretação da Bíblia. 
e) reafirmação da hierarquia eclesiástica católica e a reativação do tribunal do Santo Ofício da Inquisição. 
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QUESTÃO 79: As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecidas pelo nome de Reforma 

Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o Renascimento no plano cultural; um ajustamento 
de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Dentre seus principais reflexos, 
destacam-se: 
 
a) a expansão da educação escolástica e do poder político do papado devido à extrema importância atribuída 

à Bíblia. 
b) a diminuição da intolerância religiosa e fim das guerras provocadas por pretextos religiosos. 
c) a proibição da venda de indulgências, término do índex e o fim do princípio da salvação pela fé e boas 

obras na Europa. 
d) o rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das 

monarquias. 
e) a criação pela igreja protestante da Companhia de Jesus em moldes militares para monopolizar o ensino 

na América do Norte. 
 
QUESTÃO 80: O Absolutismo monárquico manifestou-se de formas variadas, entre os séculos XVI e XVIII na 
Europa, através de um conjunto de práticas e doutrinas político-econômicas que fundamentavam a atuação 
do Estado Nacional Absoluto. Dentre essas práticas e doutrinas, identificamos corretamente a: 
 
A - concentração dos poderes de governo e da autoridade política na pessoa do rei identificado com o 

Estado; 
B - condenação da doutrina política medieval que justificava a autoridade monárquica absoluta através do 

Direito Divino dos Reis; 
 
C - promoção política das burguesias nacionais, principais empreendedores mercantis da expansão 

econômica e geográfica do Estado Moderno Absoluto; 
D - adoção de práticas capitalistas e liberais como fundamento da organização econômica dos Impérios 

coloniais controlados pelas Monarquias europeias; 
E - rejeição dos princípios mercantilistas: dirigismo econômico e protecionismo alfandegário. 
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01) D 
02) E 
03) A 
04) B 
05) E 
06) D 
07) C 
08) B 
09) C 
10) A 
11) D 
12) D 
13) B 
14) C 
15) D 
 
ESP 
16) A 
17) D 
18) A 
19) C 
20) B 

 
21) C 
22) B 
23) C 
24) B 
25) D 
26) C 

27) A 
28) B 
29) E 
30) C 
31) D 
32) C 
33) B 
34) D 
35) A 
36) D 
37) A 
38) B 
39) C 
40) B 

 
41) A 
42) C 
43) D 
44) B 
45) C 
46) A 
47) D 
48) B 
49) C 
50) A 
51) B 
52) B 
53) D 
54) E 

55) E 
56) A 
57) B 
58) C 
59) E 
60) B 

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ING 
16) A 
17) D 
18) E 
19) D 

20) B 


