
 
 
 

 
 
01. Um texto pode articular elementos lingüísticos e 
outros icônicos, como no caso do Texto B. Trata-se, na 
linguagem atual, de um texto multimodal, no sentido de 
que conjuga diferentes modos de expressão. Sobre esse 
tema e o texto em análise, avalie os seguintes 
comentários. 
 

I. A figura tenta expressar algumas das 
características mais significativas do romancista 
Machado, por exemplo: o bigode em forma de 
interrogação sugere seu interesse crítico e 
questionador. 

II. Apesar de, no texto lingüístico, se afirmar que 
“Machado não admite estereótipo”, o que se  

pode ver na figura são traços que remetem para 
o romancista de Brás Cubas. 

III. Os traços de Machado que o componente 
lingüístico do texto B ressalta se referem mais a 
seu perfil físico do que a seu perfil psicológico; 
basta ver os termos „caricatural‟, „lente‟, „bigode‟. 

IV. Uma informação adicional sobre Machado é 
dada quando o autor do texto, para se referir a 
Machado, usa a expressão “o fundador da ABL”. 
Esse recurso deixa o texto ainda mais relevante. 

V. A „lente‟ que aparece desenhada na figura 
representa uma metonímia em relação à 
afirmação do texto de que Machado “interpretou 
sociologicamente” o Brasil de seu tempo. 

 



São CORRETOS, apenas, os comentários que 
aparecem nas opções: 
 
a) I, II, IV e V.            b) I, II e III.     c) II, III e IV. 
d) I, III e V.                 e) IV e V. 
 
02. Com o Romantismo, o gênero romance começou a 
despontar no Brasil significativamente. Os enunciados 
abaixo se referem a esse gênero e a essa produção 
específica. Analise-os 
 

V F  

[   ] [   ] Mesmo sendo um escrito em versos, e o 
outro, em prosa, os gêneros epopeia e 
romance mantêm as mesmas 
características estruturais e de conteúdo. 

[   ] [   ] No Brasil, os romances românticos 
representavam os interesses e desejos de 
uma sociedade com aspirações à vida 
burguesa. 

[   ] [   ] José de Alencar foi um romancista que 
produziu na fase de transição entre o 
Romantismo e o Realismo, daí o caráter 
menos idealista de sua obra. 

[   ] [   ] O romance „Senhora‟, de José de Alencar, 
foca a comercialização das relações 
humanas,particularmente do casamento 
aos moldes burgueses. 

[   ] [   ] Em „Senhora‟, José de Alencar cria Aurélia 
Camargo para satirizar a figura da mocinha 
romântica, um traço marcante da 
protagonista da obra. 

 
Somente apresentam-se CORRETAS:  
 a) I e II.               b) I e III.           c) II e IV. 
d) III e V.             e) IV e V. 
 
 
03. Em relação às características que fazem desse 
romance - Senhora –, de José de Alencar um precursor 
do romance realista, assinale V para Verdadeiro e F para 
Falso nas afirmativas abaixo: 

V F  

[   ] [   ] A linguagem metafórica e a concepção 
idealizada do amor. 

[   ] [   ] A crítica à futilidade dos comportamentos e 
fragilidade dos valores burgueses , oriundos 
do capitalismo brasileiro emergente na 
época. 

[   ] [   ] O amor como único meio de redimir todos 
os males. 

[   ] [   ] O temor da realização amorosa. 

[   ] [   ] O casamento por interesse, a 
independência feminina e a ascensão social 
a qualquer preço. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA. 
 
a) F; V; F; F; V. 
b) V; F; F; F; V. 
c) F; F; V; F; V. 
d) F; V; V; V; F. 
e) F; V; F; V; V. 
 
04.                 Mãos dadas 
 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 
 
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista 
da janela, 
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por 
serafins. 
 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os 
homens presentes, a vida presente. 

 
ANDRADE, Carlos Drummond de.  

 
Levando em consideração o texto e as características da 
poética de Carlos Drummond de Andrade, leia as 
seguintes afirmações e conclua. 
 

V F  

[   ] [   ] A metalinguagem é um recurso recorrente 
na poesia de Drummond, como neste 
poema, em que o primeiro verso de cada 
estrofe, por exemplo, faz referência ao 
próprio ato poético. 

[   ] [   ] No poema, o eu-lírico faz um jogo 
expressivo entre os tempos verbais. 
Valendo-se do presente, do pretérito 
perfeito e do futuro do pretérito, o 
enunciador realça o que é dito no plano do 
conteúdo. 

[   ] [   ] O poema é construído à base da negação. 
Do ponto de vista estilístico, o enunciador 
nega as diversas opções temáticas para 
afirmar o que constitui seu foco como eu-
lírico. 

[   ] [   ] O texto consiste num antipoema. Nele, o 
enunciador confessa que todas as 
possibilidades de escrever um poema foram 
esgotadas diante da condição degradante 
em que se encontram seus pares. 

[   ] [   ] O título do poema remete à solidariedade. 
Em todo o texto, percebe-se a necessidade 
da produção de uma arte comprometida 
com os problemas do homem 
contemporâneo. 

 
Estão INCORRETOS  os itens :  
 
a) I e II.                
b) I e III.  
c) II e IV. 
d) III e V.     
e) IV e V. 
 



 
 
05- De acordo com o Texto , a escolha vocabular dá 
oportunidade a que façamos as seguintes 
considerações: 

I. A visão discriminatória de algumas pessoas pode 
estar refletida na escolha lexical de seu discurso. 
Embora funcionem como “atenuadores”, certas 
expressões manifestam concepções 
preconceituosas veladas. 

II. A linguagem usada por crianças do interior rural 
– conforme a teoria da variação linguística – 
revela que nenhuma manifestação linguística é, 
intrinsecamente, melhor que outra. A 
uniformidade das línguas é hoje um mito em 
dissolução. 

III. A ideia de que o “eufemismo é um recurso que 
atenua a dureza de alguma afirmação” está 
contida desde a morfologia da palavra: o prefixo 
„eu‟ remete para esse aspecto. Tal prefixo 
também está presente na palavra „eufonia‟. 

IV. O texto sugere que existem “normas de um bom 
comportamento linguístico”, pelo que certas 
expressões devem ser socialmente evitadas, 

embora a intenção maior do texto seja a de 
demonstrar o viés discriminatório embutido 
nesse “bom comportamento”. 

V. Se a língua fosse usada com inteira correção 
gramatical, não teríamos manifestações 
linguísticas preconceituosas, pois a norma-
padrão assegura uma interação verbal 
socialmente relevante e respeitosa. 

 
São aceitáveis apenas as considerações feitas nas 
alternativas: 
 
a) I e II.                  b) I e III.           c) I, II, III e IV.  
d) II e V.                 e) III, IV e V. 
 
06. No texto , o leitor poderá encontrar respostas às 
seguintes perguntas: 

I. Qual a classe social em que têm origem os 
chamados eufemismos e onde, 
consequentemente, cresce o uso de tais 
expressões? 

II. Pode a linguagem comum prestar-se a criar ou 
reforçar percepções discriminatórias da 
realidade? 

III. Existem estratégias verbais que representam, 
socialmente, o uso cortês ou o uso polido da 
língua? 

IV. Duas expressões linguísticas podem 
corresponder ao mesmo valor semântico, mas 
provocarem repercussões sociais distintas? 

V. Quais as desigualdades sociais que mais 
diretamente afetam o nível de escolarização da 
população brasileira? 

 
O Texto traz respostas apenas às perguntas feitas na 
alternativa: 
 
A) II, III e IV.            B) I e III.            C) I, II, III e IV.           
D) I, II e V.                      E) III, IV e V. 
 
07. O uso formal da língua, em contextos sociais 
públicos, exige, entre outros cuidados, o respeito às 
normas da concordância verbo-nominal. Considerando 
esse aspecto, analise as opções abaixo e os respectivos 
comentários. 

I. No Brasil, o crescimento das cadeias de fast-
food ocorreram com um ritmo especialmente 
acelerado nas camadas sociais mais baixas. O 
verbo sublinhado deve ficar no plural para 
concordar com o núcleo do sujeito –„ cadeias‟. 

II. A este personagem são atribuídos valores de 
linguagem diferentes. Também seria 
gramaticalmente correto dizer: A este 
personagem é atribuído valores de linguagem 
diferentes. A concordância verbo-nominal seria, 
no caso, com o termo „personagem‟. 

III. Por que os veículos de comunicação usa 
expressões diferenciadas para referir-se, por 
exemplo, ao ato de roubar? A concordância do 
verbo sublinhado não é considerada correta pela 
norma-padrão, pois o núcleo do sujeito está no 
plural. 

IV. Encontram meios eficazes de combater a 
obesidade, responsável por 30% das mortes no 
Brasil, a classe média e os ricos. O verbo deve 
ficar no plural, concordando com o sujeito 
composto – „classe média‟ e „os ricos‟, mesmo 
estando esses termos pospostos ao verbo. 

Eufemismo e classe social 
Entende-se por eufemismo a figura de 

linguagem que atenua a dureza de alguma afirmação. 
Por isso, muitos a chamam de “a linguagem dos 
educados”, uma vez que, em geral, se constitui falta de 
educação e de sensibilidade o emprego de 
determinados vocábulos que certamente causarão 
dissabores aos envolvidos num processo de 
comunicação, em determinadas circunstâncias. 

Contudo, se refletirmos sobre nossa atual 
realidade, perceberemos que tal figura de linguagem 
tem sido constantemente utilizada para fazer uma 
preconceituosa separação entre classes sociais deste 
país repleto de desigualdades. 

Abro parênteses apenas para comentar que 
preconceitos na língua portuguesa existem e precisam 
ser combatidos. Um bom exemplo de preconceito 
social refletido na forma de falar é o do personagem 
Chico Bento, de Maurício de Sousa. A este personagem 
são atribuídos valores de linguagem diferentes, se os 
compararmos aos dos demais personagens, apenas 
por ele retratar uma criança que mora no interior. 

Não é difícil constatar preconceitos sociais 
através do emprego vocabular de muitas pessoas. Ora, 
por que os veículos de comunicação em geral usam 
expressões diferenciadas para referir-se, por exemplo, 
ao ato de roubar? Não há como discordar que as 
expressões “roubo” e “desvio de verbas” têm, 
praticamente, o mesmo valor semântico, mas causam 
impactos totalmente diferentes. 

Se nos questionarmos sobre o porquê da 
diferença vocabular no tratamento de pessoas com 
escolaridades ou contas bancárias menores às de 
outros, identificaremos eufemismos utilizados de 
maneira a evidenciar muitos preconceitos de ordem 
social. Através de um olhar mais atento a “detalhes” 
assim, percebe-se que o eufemismo não é usado 
apenas por pessoas educadas mas também por 
pessoas que alimentam preconceitos sociais, 
infelizmente. 

Identificar tais preconceitos abre caminho para 
discussões e reflexões construtivas sobre as 
concepções subjacentes à forma como rotulamos as 
pessoas e as distribuímos em grupos e classes sociais 
diferentes. A prática do respeito indiscriminado supõe 
a superação de preconceitos que os eufemismos 
estrategicamente escondem. 
http://www.planetaeducacao.com.br/novo/artigo.asp?artigo=1495, 
com adaptações). 

 



V. Nenhum dos preconceitos sociais persistem a 
uma boa e consistente reflexão. A concordância 
está conforme a norma-padrão. O núcleo do 
sujeito („preconceitos sociais‟) está no plural e 
atrai o verbo para essa flexão. 

 
As observações são aceitáveis, do ponto de vista da 
correção gramatical, apenas nas alternativas: 
 
a) I, II e III.       b) II, III e IV.        c) I, II e IV. 
d) III e IV.         e) IV e V. 
 

 

08- Analisando as estratégias usadas pelo autor, a fim 

de assegurar a unidade temática do texto bem como as 

propriedades específicas do tipo e do gênero em que se 

apresenta o Texto intitulado As línguas mudam, 

podemos fazer as afirmações abaixo. 

I. No âmbito do vocabulário, percebemos uma 
clara associação semântica entre determinadas 
palavras, o que caracteriza um cuidado do autor 
para marcar a manutenção do tema em 
discussão. Observemos, por exemplo, a 
aproximação de sentido entre as palavras: 
„língua‟, „idioma‟, „escrita‟, „fala‟, „texto‟, 
„gramática‟, „linguagem‟, „vocabulário‟ etc. 

II. No âmbito gramatical, a unidade temática ficou 
comprometida, pois, no segundo parágrafo, o 
autor muda o curso do texto para incluir 
„comentários‟ sobre a escrita, sem que esses 
comentários se relacionem com a ideia 
desenvolvida no primeiro parágrafo. 

III. O texto é do tipo narrativo; desenvolve-se a partir 
de uma visão cronológica, com a apresentação 
de fatos (as mudanças das línguas), de espaços 
(Portugal), de tempo (séculos XIII e XIV) e de 
personagens (D. Dinis). 

IV. O gênero textual concretizado no texto 
corresponde a um comentário expositivo, no qual 
o autor desenvolve uma reflexão sobre a 
questão das mudanças sofridas pelos sistemas 
linguísticos ao longo dos tempos. 

V. Em geral, os gêneros ligados à divulgação 
científica primam pela objetividade, em fidelidade 
ao propósito de preservar a identidade do objeto 
de estudo. Daí não ser muito comum o uso de 
pronomes de primeira pessoa ou marcas lexicais 
de subjetividade. 

 

Estão CORRETAS 

a)  I, II, III e V.           b)  I, III, IV e V.        c)  I, IV e V.          

d)  III, IV e V.             e)   I, II e V. 

09- Como recursos lexicais e gramaticais da coesão do 

Texto As línguas mudam, podemos destacar:  

I. Palavras com sentidos equivalentes, como em 
„mudança‟ e „alteração‟, „língua‟ e „idioma‟, bem 
como palavras em relação de oposição, como 
em „mudanças‟ e „permanência‟, „estabilidade‟ e 
„mutação‟. 

II. O recurso de retomadas pronominais, como em: 
“A imagem que eles têm do idioma é que ele é 
estável”, as quais exigem do leitor a identificação 
dos termos antecedentes a que tais pronomes 
remetem. 

III. A repetição de uma mesma palavra, como 
aconteceu com a palavra „língua‟, que, assim 
repetida, sinaliza a concentração do tema em um 
determinado objeto. 

IV. O uso de conectores, como, por exemplo, 
„entretanto‟, o qual expressa um sentido de 
oposição ou „além disso‟ que adverte o leitor 
para o acréscimo de uma informação que vem a 
seguir. 

V. O uso de uma linguagem correta, pois os „erros 
de gramática‟ deixam o texto sem coesão e sem 

                  As línguas mudam 

As línguas não são realidades estáticas; elas 

mudam com o passar do tempo, elas alteram-se 

continuamente. Os falantes não têm consciência 

da mudança. A imagem que eles têm do idioma é 

que ele é estável. São várias as razões para que 

não se perceba a constante alteração da língua. A 

primeira é que ela é bastante lenta. Tudo pode 

mudar na língua: os sons, a gramática, o 

vocabulário. No entanto, alguns níveis da 

linguagem se modificam mais devagar do que 

outros: por exemplo, o nível fônico, o dos sons 

de que se vale a língua para construir as 

palavras, ou o da gramática tem uma mutação 

mais vagarosa do que a do vocabulário. Por outro 

lado, as mudanças atingem partes da língua e 

não sua totalidade: não se transformam todos os 

sons de uma só vez, não se altera toda a 

gramática conjuntamente, não se modifica todo o 

léxico na mesma ocasião. Isso significa que uma 

língua é um complexo jogo de mudanças e 

permanência. Ela está sempre num equilíbrio 

estável.                                                                      

Além disso, a escrita, que é uma realidade mais 

estável e permanente do que a língua falada, leva 

ao desenvolvimento de um padrão de língua, que 

é ensinado na escola, é descrito nas gramáticas e 

nos dicionários, goza de um valor social mais 

elevado e, por isso, adquire uma estabilidade 

maior, refreando a mutação e servindo de 

referência para a imagem que o falante tem da 

língua.                                                                      

Entretanto, para perceber a modificação da 

língua, basta pegar textos antigos ou conviver 

com falantes mais velhos ou mais jovens. 

Observemos esse fato, lendo um trecho de uma 

Cantiga de Amigo, composta por D. Dinis, que 

governou Portugal no final do século XIII e no 

início do XIV. 

- Ai flores, ai, flores do verde pino, 

Se sabedes nova do meu amigo? 

Ai, Deus, e u é? 

(Massaud Moisés. A literatura 

portuguesa através dos textos. São 

Paulo: Cultrix, s/d.) 



coerência. Basta ver a linguagem das pessoas 
não alfabetizadas. 

 

Estão CORRETAS 

a) I, III e IV.         b) I, II e V.       c) I, III, IV e V.               

d) I, II, III e IV.              e) II, III e V. 

 

10-Considerando-se estes excertos no contexto da peça 

a que pertencem – Auto de São Lourenço, analise as 

afirmações abaixo: 

I. Neles o demônio Guaixará, com o intuito de 
destruir a aldeia, valoriza os costumes indígenas. 

II. Neles o demônio Guaixará é adepto aos 
costumes modernos. 

III. Neles Anchieta tenta preservar a cultura 
indígena. 

IV. Neles Anchieta procura dominar o índio 
ideologicamente, aproximando os costumes 
indígenas de forças do mal, desvalorizando seus 
costumes em prol dos costumes portugueses. 

V. Neles Anchieta faz uma homenagem à tradição 
indígena através da encenação do Auto de São 
Lourenço. 

 

Somente está CORRETO o que se afirma em 

a)  I e V.         b)  II e IV.                    c) III e V.                                                               

d)  II e V.          e)  I e IV. 

11 - No romance Vidas secas,de Graciliano Ramos,o 

vaqueiro Fabiano encontra-se com o patrão para receber 

o salário.Eis parte da cena: 

"Não se conformou;devia haver engano.(...)Com 

certeza havia um erro no papel do  branco.Não se 

descobriu o erro,e Fabiano perdeu os 

estribos.Passar a vida inteira assim no 

toco,entregando o que era dele de mão 

beijada!Estava direito aquilo?Trabalhar como negro 

e nunca arranjar carta de alforria?                                          

O patrão zangou-se,repeliu a insolência,achou bom 

que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra 

fazenda.                                                                                            

Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou 

.Bem,bem.Não era presciso barulho não." 

Graciliano Ramos .Vidas Secas.91ª ed.Rio de Janeiro:Record,2003. 

No fragmento transcrito,o padrão formal da linguagem 

convive com marcas de regionalismo e de coloquialismo 

no vocabulário.Pertence à variedade do padrão formal 

da linguagem o seguinte trecho: 

a)"Não se conformou:devia haver engano".                           

b)"e Fabiano perdeu os estribos".                                      

c)"Passar a vida inteira assim no toco".                             

d)"entregando o que era dele de mão beijada!".                    

e)"Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou". 

 

 -São Paulo vai se recensear.O governo quer 

saber quantas pessoas governa.A indigação atingirá 

a fauna e a flora domesticadas.Bois,mulheres e 

algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos 

em estatísticas.O homem do censo entrará pelos 

bangalôs,pelas pensões,pelas casas de barro e de 

cimento armado,pelo sobradinho e pelo 

apartamento,pelo cortiço e pelo hotel,perguntado:                                                                    

 -Quantos são aqui?                                                         

Pergunta triste, de resto.Um homem dirá:                                          

 -Aqui havia mulheres e criancinhas 

.Agora,felizmente ,só há pulgas e ratos.                                                                               

 E outro:                                                                           

 -Amigo,tenho aqui esta mulheres ,este 

papagaio, esta sogra e algumas baratas.Tome nota 

dos seus nomes,se quiser. Querendo levar todos,é 

favor...(...)                                                                                    

 E outro:         

 -Dois,cidadão,somos dois.Naturalmente o 

senhor não a vê.Mas ela está aqui,está,está! A sua 

saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito!         

Rubem Braga.Para gostar de ler.v.3.S.P :Ática,1998,p.32-3,fragmento. 

12- O fragmento acima  em que há referência a um fato 

sócio-histórico -o recensamento-,apresenta característica 

marcante do gênero crônica ao: 

a)expressar o tema de forma abstrata,evocando imagens 

e buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de 

outra.                                                                              

b)manter-se fiel aos acontecimentos,retratando os 

personagens em um só tempo e um só espaço.   

c)contar história centrada na solução de um 

                 Auto de São Lourenço 

Coisa muito boa é uma grande bebedeira, 

ficar vomitando cauim. 

Isso é que deve ser bem amado, 

isso realmente! Afirmamos 

que isso é que deve ser festejado. 

....................................................... 

Enraivecer-se, trucidar gente, 

comer um ao outro, prender tapuias, 

a mancebia, o desejo sensual, 

a alcovitice, a prostituição 

- não quero que ninguém os deixe.                           

(José de Anchieta. Teatro. Trad. do tupi: Eduardo de Almeida 

Navarro. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 03) 



enigma,construindo os personagens psicologicamente e 

revelando-os pouco a pouco.                                                 

d) evocar,de maneira satírica,a vida na cidade,visando a 

transmitir ensinamentos práticos do cotidiano,para 

manter as pessoas informadas.                                            

e) valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida 

para a construção de texto que recebe tratamento 

estético. 

 

13- -Se são eles que vêm até aqui,não há dúvida de 

que são muito mais desenvolvidos do que nós. 

 O vocábulo que melhor representa o sentido da 

expressão sublinhada é: 

a)certamente                                                         

b)provavelmente                                                             

c)prioritariamente                                                  

d)fundamentalmente                                                 

e)contrariamente     

                                

ENGLISH 

 

 

 

14 - CHOOSE THE CORRECT ANSWER.   

. ________Mary and John Americans? Mary ______    

but  John __________ . 

a) Isn‟t; isn‟t; isn‟t                                                                                           

b) Is; is; is                                                                                                            

c) Are; isn‟t; isn‟t                                                                                    

d) Are; is; isn‟t                                                                                            

e) Are; is; is 

15. At the moment she __________ on the floor playing 

with the cat. 

a) sitting                                                                                                                  

b) sit                                                                                                                   

c) sits                                                                                                          

d) is sitting                                                                                              

e) is siting 

 16- Yesterday I __________________ the day reading. 

a) spend                                                                                                     

b) spends                                                                                                      

c) spent                                                                                                 

d) spending                                                                                                 

e) spending 

  

17 -When I _______________ the door, I  ___________  

The girl lying on the floor. 

a) opened / saw                                                                                      

b) open / saw                                                                                                    

c) opened / see                                                                                               

d) opens / see                                                                                                 

e) opens / saw 

 18- They were looking at the _____________________. 

a) birds‟ feet                                                                                                 

b) bird‟ feet                                                                                               

c) feet‟ birds                                                                                            

d) birds‟s feet                                                                                              

e) feet‟s birds 

19 - “Whose are those shoes?” “They are ___________    

Shoes. They belong to _________ They are ________” 

a) his – he – him                                                                                       

b) yours – you – your                                                                                       

c) their – theirs – them                                                                                

d) our – us – ours                                                                                                

e) hers – she – her 

20 -. My grandfather ______________ to Brazil fifty 

years ago. 

a) came                                                                                                                 

b) has came                                                                                                            

c) have come                                                                                          

d) has come                                                                                                           

e) was coming 

 21 -“ – Have you told him the news?” 

a) Yes, I did. 

b) Yes, I told. 

c) Yes, I have. 

d) Yes, I do. 

e) Yes, I don‟t. 

 22 - My parents ________________ their honeymoon 

abroad. That was more than twenty years ago. 

a) have spent 

b) had spent 

c) was spending 

d) spent 

e) were spending 

 23 - Look what those kids _______________ to my poor 

plants. 

a)has done 

b) have done 

c) do 

d) had done 

e) has done 
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24- Émile Durkheim (1858-1917) aborda, no primeiro 
capítulo da sua obra As regras do método sociológico, o 
conceito de 
a)  caos social. 
b)  realidade social. 
c)  fato social. 
d)  arrogância social. 
e)  ganância social. 
 

 
25 - O fenômeno hoje conhecido como bullying não é 
novidade, pois atritos e manifestações de violência são 
acontecimentos verificados no ambiente escolar desde 
muito tempo. Algumas das ações qualificadas como 
bullying podem certamente ser analisadas e 
enquadradas dentro do conceito de fato social de 
Durkheim, pois: 
a) Sempre são agressões baseadas em fundamentos 

preconceituosos contra alguém que se adequa aos 
padrões da maioria. 

b) Os padrões predominantes são defendidos por seus 
seguidores de tal forma que para que sua 
preservação seja possível, deve-se buscar impedir 
que outros tipos de hábitos e costumes tomem 
espaço. 

c) É necessário estabelecer um padrão único de 
comportamento, mas nas escolas acaba havendo 
um exagero da tentativa de atender a esta 
necessidade. 

d) Casos de bullying podem envolver aspectos como a 
coerção (manifestada através de agressões) e os 
valores que não consideram e recriminam a minoria 
(os preconceitos). 

e) Envolvem uma disputa por espaço nos ambientes 
das escolas, colocando grupos rivais em conflito. 

 
26 - Comunidades geralmente são grupos formados 
por familiares, amigos e vizinhos que possuem um 
elevado grau de proximidade uns com os outros. Nas 
comunidades, as normas de convivência e de 
conduta de seus membros estão interligadas à 
tradição, religião, ao consenso e respeito mútuo. Por 
outro, nas sociedades, é totalmente diferente; esse 

contato não existe, prevalecendo os acordos 
racionais de interesses. Não há o estabelecimento de 
relações pessoais e, na maioria das vezes, não há 
tamanha preocupação com o outro indivíduo, fato 
que marca a comunidade. Por isso, é fundamental 
haver um aparato de leis e normas para regularem a 
conduta dos indivíduos que vivem em sociedade.  
 
Nesse sentido, é CORRETO afirmar que o responsável 
em desempenhar o papel do regulador dessas relações  
é   :    
a)  o Estado. 
b)  a Igreja católica apostólica romana. 
c)  o Ministério da Justiça. 
d)  o Ministério Público. 
e)  o Juizado de pequenas causas.    
 
27 - Os seres humanos seguem regras e normas de 
conduta, possuem valores morais, religiosos, políticos, 
artísticos, vivem na companhia de seus semelhantes e, 
de modo geral, procuram distanciar-se dos diferentes 
dos quais discordam e com os quais entram em conflito. 
Qual das ações humanas abaixo pode-se afirmar ser 
uma atitude filosófica?  

I. Afirmar que “Onde há fumaça, há fogo”  
II. Perguntar: O que é causa? O que é efeito?  

III. Solicitar: “Seja objetivo” ou dizer “Eles são muito 
subjetivos”.  

IV. Indagar: O que é objetividade? O que é 
subjetividade?  

V. Interrogar: O que é amor? O que é desejo? O 
que são sentimentos?  

 
Somente está CORRETO o que se afirma em:  
a) II e III.  
b) II, IV e V.  
c) I e IV.  
d) I, III e IV.  
e) IV.  
 

28 - Uma das características que distingue os homens 
dos animais é a cultura. Segundo Marx, cultura é o modo 
como os homens constroem sua vida material. É a 
cultura que dá origem à organização da vida espiritual e 
das relações sociais. Cultura é assim diferenciada de 
natureza pela linguagem simbólica. Ainda sobre cultura, 
analise as afirmativas abaixo.  

I. É um amplo conjunto de conceitos, símbolos, 
valores e atitudes, que modelam a sociedade.  

II. Abrange o que pensamos, fazemos e temos 
como membros de um grupo social.  

III. Todas as sociedades humanas, da pré-história 
aos dias atuais, possuem uma cultura.  

IV. Cada cultura tem seus próprios valores e sua 
própria verdade.  

V. Cultura é a resposta oferecida pelos grupos 
humanos ao desafio da existência.  

Qual das alternativas a seguir contém as afirmações 
CORRETAS?  
 
a) Apenas II e III.  
b) Apenas II, IV e V.  
c) Apenas I e IV.  
d) Apenas I, II e IV.  
e) I, II, III, IV e V.  
 



29 - Quando nos questionamos filosoficamente acerca 

da condição humana, estamos, na prática, buscando 

respostas à seguinte pergunta: Em essência, o que é o 

homem? Nas alternativas abaixo, encontramos 

respostas para esta questão, EXCETO: 

a) O homem é um ser racional e pensante.                                

b)   O homem escolhe valores e age de acordo com eles. 

c)  O homem é dotado de inteligência e sentimentos.            

d) O homem é incapaz de produzir bens culturais.                                        

e)   O homem vive em sociedade e tem uma história. 

30 - A socialização é o processo comum pelo qual a 

pessoa humana recebe a herança cultural. 

Diferentemente dos animais, o homem tem uma 

inteligência abstrata, que lhe permite ir além na 

intervenção sobre o mundo. Só ele é capaz de 

transformar a natureza e o resultado dessa 

transformação, que se chama de cultura. Sobre cultura, 

analise as afirmações abaixo.  

I. É sempre mediada pelos outros.  
II. É fruto da inteligência concreta.  

III. Aprende-se através de símbolos e é através dela 
que a pessoa humana torna-se capaz de agir e 
compreender a própria experiência.  

IV. É o processo pelo qual o homem acumula as 
experiências que vai sendo capaz de realizá-las.  

V. Aprende-se através de símbolos que facilitam a 
aproximação com o mundo concreto.  

 
Somente está CORRETO, o que se afirma em:  
A) I, II, III e IV.                                                                  

B) II, IV e V.                                                                                        

C) I e V.                                                                                         

D) I, III e IV.                                                                                        

E) IV e V. 

31 - O homem é um “animal político”, isto é, social e 

cívico, porque somente ele é dotado de linguagem. “A 

linguagem é inseparável do homem, segue todos os 

seus atos.” (Hjelmslev). A linguagem humana é 

expressa, sobretudo, pela palavra. A esse respeito, leia, 

atentamente, as considerações a seguir.  

I. A palavra é uma forma propriamente humana de 
comunicação, que o mantém em relação com o 
mundo e com os outros.  

II. O homem, diferentemente dos animais, possui 
voz (phone) por meio da qual exprime dor e 
prazer.  

III. A palavra pode, porém, ser um veneno, quando, 
pela sedução das palavras, nos faz aceitar, 
fascinados, o que vimos ou lemos, sem que 
indaguemos se tais palavras são verdadeiras ou 
falsas.  

IV. O homem possui a palavra que o distingue dos 
animais; a linguagem distingue as nações entre 
si. (Rousseau)  

V. As palavras têm poder de integrar e de dividir. 
Há coisas que não podem ser ditas, porque, se 
forem, não só trazem desgraças, como ainda 
desgraçam quem as pronunciar.  

 

Somente está CORRETO, o que se afirma em:  
a) I, III, IV e V.                                                                             

b) II, III, IV e V.                                                                             

c) I e V.                                                                                                       

d) I, II, III e IV.                                                                                             

e) IV e V. 

 

 

 

HISTÓRIA 

                

 

 

32 - (ENEM) O assunto na aula de Biologia era a 
evolução do Homem. Foi apresentada aos alunos uma 
árvore filogenética, igual à mostrada na ilustração, que 
relacionava primatas atuais e seus ancestrais. 

 
 
Após observar o material fornecido pelo professor, os 
alunos emitiram várias opiniões, a saber: 

I. os macacos antropóides (orangotango, gorila e 
chimpanzé e gibão) surgiram na Terra mais ou 
menos contemporaneamente ao Homem. 

II. alguns homens primitivos, hoje extintos, 
descendem dos macacos antropóides. 

III. na história evolutiva, os homens e os macacos 
antropóides tiveram um ancestral comum. 

IV. não existe relação de parentesco genético entre 
macacos antropóides e homens 

 
Analisando a árvore filogenética, você pode concluir que: 
a) todas as afirmativas estão corretas. 
b) apenas as afirmativas l e III estão corretas. 
c) apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) apenas a afirmativa Il está correta. 
e) apenas a afirmativa IV está correta. 
 
33 (UFPE) Na Pré-História encontramos fases do 
desenvolvimento humano. Qual a alternativa que 
apresenta características das atividades do homem na 
fase Neolítica? 



a) Os homens praticavam uma economia coletora de 
alimentos. 

b) Os homens fabricavam seus instrumentos para 
obtenção de alimentos e abrigo. 

c) Os homens aprenderam a controlar o fogo. 
d) Os homens conheciam uma economia comercial e já 

praticavam os juros. 
e) Os homens cultivavam plantas e domesticavam 

animais, tornando-se produtores de alimentos. 
 
34 - Relacione a coluna II, que apresenta afirmações 
relativas a povos da Antiguidade, com a coluna l, que os 
identifica. 

Coluna l Coluna II 

(1)  Fenícios (   ) Os sinais de sua escrita 
sagrada são conhecidos 
como hieróglifos 

(2)  Hebreus (   ) Buscavam e levavam 
mercadorias por toda a 
bacia do Mediterrâneo. 

(3)  Babilônios (   ) Seu império era controlado 
pelo sistema de satrapias. 

(4)  Egípcios (   ) Os invasores de seu 
território provocaram a 
Diáspora. 

(5)  Persas (   ) Hamurabi unificou o 
império, desde a Assíria até 
a Caldéia. 

 
A sequência numérica correta, de cima para baixo, na 
coluna II, é:  
a)   1-2-5-4-3                  b)    1-4-3-2-5 
c)   4-1-5-2-3                  d)    4-2-5-1-3 
e)   5-1-3-4-2 
 
34 - A religião grega caracterizava-se por ser politeísta e 
antropomórfica, o que significa que : 
 
a) cultuavam-se vários deuses, que eram 

representados como tendo corpos semelhantes aos 
dos homens. 

b) cultuavam-se as forças da natureza, que não tinham 
representação corporal. 

c) acreditava-se no poder divino dos governantes, 
cujos corpos eram considerados sagrados. 

d) cultuava-se um único deus, que era representado 
como tendo o corpo de animal. 

e) cultuavam-se vários deuses, acreditando-se que 
todos eles estavam subordinados ao deus dos 
cristãos 

 
35 - O mapa a seguir demonstra a divisão do território 
grego durante o Período Homérico (séculos XX-XII a.C.): 
 

 
 

 
Considerando as regiões gregas, a indicação correta 
está presente na alternativa: 

 
a) 1- Grécia Insular, 2- Peloponeso, 3- Ática 
b) 1- Peloponeso, 2- Hélade, 3- Grécia Insular 
c) 1- Ática, 2- Hélade, 3- Grécia Asiática 
d) 1- Hélade, 2- Ática, 3- Peloponeso 
e) 1- Hélade, 2- Grécia Insular, 3- Grécia Asiática 
 
36 - A partir do período Monárquico, foram constituídos 
os diferentes grupos sociais da civilização romana, como 
você vê abaixo. 

 
Sobre a sociedade romana, marque V quando 
verdadeiro ou F quando falso nas afirmativas a seguir. 
 
(     ) Os clientes eram um grupo originário da Plebe. 
(     ) Os plebeus representavam a maioria da 

população, constituída por camponeses, 
artesãos, comerciantes e pequenos proprietários 
de terras. 

(     ) A sociedade romana era escravocrata. 
(     ) Os patrícios estavam expostos à discriminação 

social e a desigualdade econômica imposta pela 
plebe. 

 
Assinale a sequência CORRETA: 
a)   V-V-V-F 
b)   V-V- F-F 
c)   F-V-F-V 
d)   V-F-V-F 
 
37 - Qual das alternativas abaixo é uma consequência 
do expansionismo romano? 
 
a) o aumento do poder dos pequenos proprietários 

rurais; 
b) o emprego para toda a população urbana; 
c) o êxodo urbano, incentivado pela reforma agrária; 
d) o aumento da mão-de-obra escrava; 
e) a tomada de Roma pelos turcos otomanos. 

 
38 - (FGV) O feudalismo pode ser caracterizado, dentre 
outros, pelos seguintes elementos:  
 
a) Economia agrária, forte mobilidade social, 

vassalagem nobre-camponês.  
b) Regionalização da defesa, sociedade estamental, 

economia urbana.  
c) Fragmentação política, mentalidade fortemente 

religiosa, sociedade de ordens.  
d) Cultura clericalizada, economia agrícola tendente à 

auto-suficiência, Estado monárquico forte.  
e) Aliança política clero-nobreza dos laboratores.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 - Observando a figura anterior, concluímos que: 
 
a) A sociedade era caracterizada por relações 

harmoniosas entre as classes sociais. 
b) O feudalismo era caracterizado pelas relações 

sociais entre classes que se misturavam. 
c) Havia forte hierarquia social, com classes que 

dominavam outras. 
d) Havia mobilidade social, possível pelo acúmulo de 

riqueza através do trabalho e dos lucros. 
e) O clero era uma classe intermediária, pois dominava 

terras mas defendia o povo das explorações dos 
nobres. 

 
40- O islamismo, religião fundada por Maomé e de 
grande importância na unidade árabe, tem como 
fundamento: 
 
a) o monoteísmo, influência do cristianismo e do 

judaísmo, observado por Maomé entre os povos que 
seguiam essas religiões. 

b) o culto aos santos e profetas através de imagens e 
ídolos. 

c) o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos 
quais o principal é Alá. 

d) o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em 
vida e a negação de uma vida pós-morte. 

e) a concepção do islamismo vinculado exclusivamente 
aos árabes, não podendo ser professado pelos 
povos inferiores. 

 
 
41 - A expansão marítima européia dos séculos XV e 

XVI permitiu:  

a) A formação de domínios coloniais que dinamizaram 
o comércio europeu.  

b) O crescimento do comércio de especiarias pelas 
rotas do Mediterrâneo.  

c) A implantação de impérios coloniais na Ásia, para 
extração de metais preciosos.  

d) O fortalecimento do feudalismo e da servidão na 
Europa Ocidental.  

e) A colonização do tipo mercantilista, sem a 
interferência do Estado e da Igreja.  

 

42 - São fatores que contribuíram para o pioneirismo 

português na época das  grandes navegações no século 

XV, EXCETO:  

a) centralização administrativa durante a dinastia de 
Avis, permitindo a aliança entre monarquia e 
burguesia.  

b) ausência de guerras, ao contrário da Espanha ainda 
lutando pela expulsão dos mouros da península.  

c) adoção do mercantilismo pelo Estado Absolutista 
conciliando interesses burgueses e fortalecendo o 
Estado.  

d) política portuguesa de cooperação com as 
potências europeias, neutralizando a disputa 
colonialista.  

e) posição geográfica de Portugal, banhado em toda a 
costa oeste pelo Oceano Atlântico.    

 

43 - Identifique os pensadores iluministas e suas ideias 

centrais nas afirmações abaixo: 

 

1- Adam Smith 2- Voltaire 

3- Rousseau 4- Montesquieu 

 

(    ) Criticava a burguesia e a propriedade privada. 

Defendia a tese de que todo o poder emana do 

povo (da vontade geral) e em nome do povo o 

poder deveria ser exercido. 

(    ) Condenava o mercantilismo, por considerá-lo 

um entrave lesivo a toda ordem econômica. 

Defendia que, com a concorrência, a divisão do 

trabalho e o livre comércio se alcançaria a 

harmonia e a justiça social. 

(    ) Combatia o despotismo. Defendia a tese de que 

a autoridade do governo deve ser 

desmembrada em três poderes: Legislativo, 

Executivo e Judiciário. 

(    ) Defendia a livre-expressão individual, resumida 

através da frase: “Posso não concordar com 

absolutamente nada do que dizes, porém 

defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo”.. 

a) 1 – 2 – 4 – 3  b) 4 – 3 – 1 – 2    

c) 3 – 1 – 4 – 2  d) 3 – 2 – 4 – 1  

e) 4 – 3 – 1 – 2   

44 - Tanto na Revolução Inglesa do século XVII, como 

na Francesa de 1789, os reis têm suas cabeças 

cortadas. No imaginário dessas revoluções burguesas, 

tal fato significa que:  

a) a monarquia fere o espírito liberal.  
b) a riqueza determina o controle do poder.  
c) a morte do rei representa a libertação.  
d) o povo deve escolher o seu governo.  
e) o poder popular alcança sua plenitude.  
 



45 - No processo da Revolução Francesa, o golpe do 18 

Brumário que levou Napoleão Bonaparte ao poder, 

implicou:  

a) A Consolidação do Poder da burguesia.  
b) A Convocação da Assembléia Nacional Constituinte.  
c) A Aprovação da Declaração dos Direitos do 

Homem.  
d) A Instituição do Período do Terror.  
e) A Composição política entre girondinos e jacobinos.  
 

46 - Sobre a presença dos holandeses nos negócios 

com o açúcar, indique a afirmativa CORRETA:  

a) A participação holandesa nos negócios era apenas 
indireta, pois faziam apenas especulações nas 
bolsas européias. 

b) Motivados pelas dificuldades causadas pela União 
Ibérica, os holandeses realizaram a invasão à zona 
canavieira. 

c) A invasão holandesa no Nordeste ocorreu apenas 
através da exploração econômica. 

d) Os holandeses possuíam pequena participação nos 
lucros gerados pela produção açucareira. 

 

47 - Refere-se à mineração do século XVIII em Minas 

Gerais:  

I- Inseriu-se na lógica mercantilista da época, 
atendendo aos interesses metalistas da Metrópole.  

II- Foi mais “democrática” que a empresa açucareira 
do Nordeste, ao exigir, comparativamente, menor 
investimento de capital. 

III- Exigiu uma estrutura burocrático-administrativa 
mais complexa de cunho fiscal e tributário. 

 
a) se apenas a afirmação I estiver correta.  
b) se apenas as afirmações I e II estiverem corretas.  
c) se apenas as afirmações I e III estiverem corretas.  
d) se todas as afirmações estiverem corretas.  
 

48 - A transferência da corte portuguesa para o Brasil 

trouxe como consequência imediata: 

a) o fim do Bloqueio Continental. 

b) a abertura dos portos. 

c) a introdução da cultura algodoeira no Maranhão. 

d) uma forte influência francesa no plano econômico. 

e) a melhoria nas técnicas da produção de açúcar. 

 

50 - Sobre o processo de independência do Brasil, 

indique a alternativa CORRETA: 

a) Foi resultado de um movimento de participação 
popular que, pressionando o príncipe regente, o 
conduziu a declarar o rompimento com Portugal. 

b) A presença de dom Pedro l no governo brasileiro 
facilitava a aceitação da independência entre os 
soberanos europeus. 

c) O Brasil sofreu forte resistência dos países 
americanos, que não reconheciam a independência 
porque não aceitavam o fato de que o governo do 
Brasil havia tomado a forma de uma monarquia 
absolutista. 

d) A atuação do governo francês foi importante na 
intermediação do reconhecimento da independência 
do Brasil diante dos países europeus. 

 

50 - A Constituição de 1824 caracterizou a divisão dos 

poderes no Brasil da seguinte forma: 

a) Poder Executivo exercido pelos deputados e 
senadores – Poder Judiciário exercido pelo 
Supremo Tribunal de Justiça – Poder Legislativo 
exercido pelo imperador – Poder Moderador 
exercido pelos ministros. 

b) Poder Executivo exercido pelo imperador e 
ministros – Poder Legislativo exercido por 
deputados e senadores – Poder Judiciário exercido 
pelo Supremo Tribunal de Justiça – Poder 
Moderador exercido pelo imperador e pelo Conselho 
de Estado. 

c) Poder Executivo exercido pelo imperador e pelo 
Conselho de Estado – Poder Judiciário exercido 
pelos senadores – Poder Legislativo exercido pelos 
deputados – Poder Moderador exercido pelo 
imperador e ministros. 

d) Poder Executivo exercido pelo Conselho de Estado 
– Poder Legislativo exercido pelos deputados e 
senadores – Poder Judiciário exercido pelo 
Supremo Tribunal de Justiça – Poder Moderador 
exercido pelo imperador e pelos ministros. 

 
51 - Covest 2007 - Na Itália, o Fascismo, com seus 
ideais  imperialistas, se instalou sob o comando de 
Mussolini. De fato, o  fascismo italiano :  
 
a)    tinha os mesmos objetivos do nazismo alemão. 
b)     era descentralizado politicamente,com  o 
pluripartidarismo. 
c) fracassou em todos os aspectos inclusive no 
econômico.  
d) acelerou a modernização com incentivos ao 
desenvolvimento da industrialização. 
e) fez aliança política com os comunistas e a União 
Soviética. 
 
52 –(ENEM 2009) - Novo, o Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos 
ouvintes da Rádio Nacional semanalmente, por dez 
minutos, no programa “Hora do Brasil”. O objetivo 
declarado do governo era esclarecer os  trabalhadores 
acerca das inovações na legislação de  proteção ao 
trabalho.  GOMES, A. C. A invenção do trabalhismo. Rio 
de Janeiro:  
IUPERJ / Vértice. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988 (adaptado).  

 
Os programas “Hora do Brasil” contribuíram para : 
 
a) conscientizar os trabalhadores de que os direitos  
sociais foram conquistados por seu esforço, após anos  
de lutas sindicais.  



b) promover a autonomia dos grupos sociais, por meio 
de  uma linguagem simples e de fácil entendimento.  
c)  estimular os movimentos grevistas, que reivindicavam 
um aprofundamento dos direitos trabalhistas.  
d)  consolidar a imagem de Vargas como um governante 
protetor das massas.  
e) aumentar os grupos de discussão política dos  
trabalhadores, estimulados pelas palavras do ministro.  
 
53 - Os grandes festivais de música, realizados pela TV 
Record, a partir de 1965, se tornaram palco das canções 
de protesto e viabilizaram o nascimento do movimento 
do qual sairiam alguns dos grandes nomes da música 
popular  brasileira. Esse movimento foi denominado  
 
a) Bossa Nova.  
b) Jovem Guarda.  
c) Tropicália.  
d) Manifesto Antropofágico.  
e) Projeto Axé.  
 
 
 
 
 

 

FÍSICA 
 

 
 

 
 
54 - (ENEM-2007) A duração do efeito de alguns 
fármacos está relacionada à sua meia vida, tempo 
necessário para que a quantidade original do fármaco no 
organismo se reduza à metade. A cada intervalo de 
tempo correspondente a uma meia vida, a quantidade de 
fármaco existente no organismo no final do intervalo é 
igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F. D. Fuchs e Cher l. 

Wannma. 
Farmacologia 

Clínica. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1992, p. 40. 

 
O gráfico acima representa, de forma genérica, o que 
acontece com a quantidade de fármaco no organismo 
humano ao longo do tempo. 
 
A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. 
Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às    
12hs em um paciente, o percentual dessa dose que 
restará em seu organismo às 13 h 30 min  será 
aproximadamente de 

a) 10%. 
b)15%. 
c) 25%. 
d) 35%. 
e) 50%. 

 
55 - (ENEM-2008) A passagem de uma quantidade 
adequada de corrente elétrica pelo filamento de uma 
lâmpada deixa-o incandescente, produzindo luz. O 
gráfico abaixo mostra como a intensidade da luz emitida 
pela lâmpada está distribuída no espectro 
eletromagnético, estendendo-se desde a região do 
ultravioleta (UV) até a região do infravermelho. 

 
 
A eficiência luminosa de uma lâmpada pode ser definida 
como a razão entre a quantidade de energia emitida na 
forma de luz visível e a quantidade total de energia gasta 
para o seu funcionamento. Admitindo-se que essas duas 
quantidades possam ser estimadas, respectivamente, 
pela área abaixo da parte da curva correspondente à 
faixa de luz visível e pela área abaixo de toda a curva, a 
eficiência luminosa dessa lâmpada seria de 
aproximadamente 
 

a) 10%.      b) 15%.     c) 25%.       d) 50%.      e) 75%. 

56 - (UPE-2008) Um trem do metrô com massa igual a 
24.000kg, viajando inicialmente a 12m/s, diminui sua 
velocidade e para em uma estação, lá permanecendo o 
tempo suficiente, para que seus freios esfriem. As 
dimensões da estação são 60m de comprimento, por 
20m de largura, por 10m de altura. Considere que todo o 
trabalho realizado pelos freios para parar o trem seja 
transferido como calor uniformemente para todo o ar. 
Nessas condições, o aumento da temperatura do ar na 
estação vale 
 

Dados: densidade do ar = 1,2 kg / m
3
; calor 

específico do ar = 1.000 J / kg . K 
 
a) 1 x 10

-2
 ºC                           

b) 1,2 x 10
-1

 ºC    
c) 1,5 x 10

-3
 ºC   

d) 1,4 x 10
-2

 ºC    
e) 1,6 x 10

-4
 ºC 

 
 
57 - (UFPE-2001adap) A potência média de um 
aquecedor elétrico é 400 W. Quanto tempo, em 
segundos, o aquecedor demorará para esquentar 0,5 kg 
de água, de 30 

o
C a 50 

o
C?                                                    

 
Dados: calor específico da água 1 cal/g.°C, 1 cal=4 J 
 
 



a) 40 
b) 60 
c) 80 
d) 100 
e) 120 

 
 
58 - (UPE-2010) Na figura a seguir, considere o campo 
elétrico originado por duas cargas puntiformes 
Q1 = 8,0 μC e Q2 = - 8,0 μC. Adote d = 8,0cm. 

 
Dado: considere a constante 
eletrostática no vácuo k0 = 9,0 . 
10

9
 N.m

2
/C

2
. 

(    ) A energia potencial elétrica do sistema das duas 
cargas vale 7,2 J 

(    ) O potencial elétrico no ponto A vale 2,4 . 10
6
 V 

(    ) O potencial elétrico no ponto B e o potencial elétrico 
no ponto D são nulos. 

(    ) O trabalho da força elétrica sobre uma carga q = 2,0 
. 10

-9
 C que se desloca do ponto D ao ponto A vale 2,4 . 

10
-3

 J 

(    ) Ao se colocar a carga elétrica q = 2,0 . 10
-9

 C no 
ponto D, a energia potencial elétrica do sistema 
composto pelas três cargas elétricas vale – 7,2 J 

 

 

BIOLOGIA 

 

 
 
59 - A pandemia de gripe de 2009 (inicialmente 
designada como gripe suína e, em abril de 2009, 
como gripe A é um surto global de uma variante de 
gripe suína, cujos primeiros casos ocorreram no 
México em meados do mês de março de 2009, vindo 
a espalhar-se pelo mundo. O vírus foi identificado 
como Influenza A subtipo H1N1, uma variante nova 
da gripe suína. Os sintomas da doença são o 
aparecimento repentino de febre, tosse, dor de 
cabeça intensa, dores musculares e nas 
articulações, irritação nos olhos e fluxo nasal. - Fonte - 

pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_suína 

 
Sobre os vírus, assinale a alternativa CORRETA. 
a) Os vírus são organismos acelulares, com 

metabolismo próprio, formados por uma cápsula de 
proteínas – o capsídeo. 

b) Os vírus contêm, no interior do capsídeo, DNA e 
RNA. O conjunto formado pelo capsídeo e pelo 
ácido nucleico é denominado de cápsula proteica. 

c) Sua reprodução ocorre no interior da célula 
hospedeira; fora desta não possuem metabolismo e 
permanecem inertes, razão por que são 
denominados parasitas intracelulares obrigatórios. 

d) Os novos vírus formados são semelhantes ao 
original, pois não são capazes de sofrerem 
mutações. 

e) A medida profilática mais eficiente no combate às 
infecções virais, como a da gripe AH1N1 A, é o uso 
de antibióticos que estimulam nosso organismo a 
produzir interferon. 

 
60 - (UFRR) o gráfico abaixo mostra o tamanho 
populacional de uma espécie de pulgão, ao longo do 
tempo, nas seguintes condições: (A) em uma 
comunidade onde não existem joaninhas e (B) em uma 
comunidade onde as joaninhas estão presentes. 

 
Pela análise do gráfico, é correto supor que: 
a) a população de pulgões é pouco afetada pela 

presença de joaninhas na comunidade 
b) pulgões e joaninhas possuem uma relação de 

protocooperação 
c) as joaninhas realizam um controle biológico da 

população de pulgões 
d) a população de joaninhas cresce quando há um 

maior número de pulgões 
e) pulgões e joaninhas são afetados de maneira 

semelhante por um determinado tipo de inseticida 
 
61 - (UEL-PR) Leia o texto a seguir: 
"Assim como diversos outros povos, os indígenas 
que viviam no vale de Lluta, no nordeste do Chile, 
foram conquistados pelos Incas, cujo império se 
estendeu pela América do Sul entre os séculos XIII e 
XVI. As mudanças culturais impostas pelos Incas 
provocaram o aumento de infecções parasitárias na 
região. Segundo alguns pesquisadores, padrões de 
alimentação, saneamento, higiene e densidade 
populacional das cidades antigas podem ser 
descobertos por meio do exame dos parasitas 
identificados nas fezes fossilizadas, também 
chamados de coprólitos [...] Anterior à conquista dos 
Incas no vale de Lluta, foram encontradas amostras 
com ovos do verme Trichuris trichiura e do parasita 
Hymenolepis nana Após a invasão dos Incas foram 
observados ovos de Diphyllobothrium pacificum, de 
Trichuris trichiurae de Enterobius vermicularis." 
(Adaptado de: AGÊNCIA FIOCRUZ DE NOTÍCIAS -
"Saúde e ciências para todos". MARQUES, F. Incas 
tinham alta prevalência de doenças parasitárias. 2003. 
Disponível em: www.ocruz.org.br. Acesso em: 18 jun. 
2007.) 
 
 



Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
considere as afirmativas. 

I. Trichuris trichiura pode parasitar o intestino 
grosso em humanos, se reproduz sexuadamente 
e os ovos são eliminados para o meio externo 
com as fezes, podendo contaminar alimentos 
sólidos e líquidos. 

II. Enterobius vermicularis pertence à família 
Oxyuridae, tem alta prevalência nas crianças em 
idade escolar, é de transmissão eminentemente 
doméstica ou de ambientes coletivos fechados, 
cujo mecanismo de infecção ocorre com a 
ingestão de ovos. 

III. Hymenolepis nana é uma espécie cosmopolita, 
atingindo roedores, humanos e outros primatas 
cujo mecanismo mais freqüente de transmissão 
é a ingestão de ovos presentes em alimentos 
contaminados e nas mãos, principalmente de 
pessoas que vivem em baixas condições 
sanitárias. 

IV. Enterobius vermicularis, é uma doença 
popularmente conhecida no Brasil como 
"xistose", ou "mal do caramujo", cuja 
transmissão se dá pelas cercárias que penetram 
mais freqüentemente nos pés e nas pernas, 
áreas do corpo que mais ficam em contato com 
águas contaminadas. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 

62 - Os zigotos de quase todas as células animais 
possuem substâncias nutritivas, armazenadas no 
citoplasma,constituindo o vitelo. As substâncias contidas 
no vitelo nutrirão as células embrionárias até que o 
embrião consiga obter alimento do ambiente. A figura 
representa um tipo de ovo quanto à quantidade e à 
distribuição do vitelo, analise-a.  

 
Identifique-o em uma das alternativas abaixo. 
a) Centrolécito. 
b) Isolécito.  
c) Telolécito. 
d) Oligolécito. 
e) Heterolécito. 

 
63 - A perpetuação da vida no nosso planeta deve-se à característica mais típica dos seres vivos, que é a capacidade de 
reprodução, ou seja, produzir descendentes semelhantes a si mesmos. Identifique, nos esquemas, o tipo de reprodução 
característico destes organismos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Assexuada por: A- divisão binária; B- brotamento; C- esporulação. 
b) Sexuada por: A- mitose; B- brotamento. C- cissiparidade. 
c) Assexuada por: A- mitose; B- cissiparidade; C- brotamento. 
d) Sexuada por: A- esporulação; B- esporulação; C- mitose. 
e) Assexuada por: A- cissiparidade; B- mitose; C- esporulação 
f) . 

64 - (UFPA) Observe o gráfico a seguir: 

      
Esse gráfico representa as variações das taxas dos 
hormônios sexuais (estrógeno e progesterona) presentes 

no sangue durante o ciclo menstrual. A respeito do 
gráfico, considere as seguintes afirmações: 

I. A ação do hormônio FSH e o pico de LH 
estimulam a ovulação, promovendo a liberação 
do óvulo. 

II. As curvas dos hormônios podem comprovar que 
houve fecundação 

III. A queda das taxas hormonais no fim do ciclo 
indica que ocorrerá menstruação. 

 
A(s) afirmativa(s) correta(s) é (são): 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) somente II 
e) somente III 
 



65-(PASUSP/2010) Como consequência do aquecimento 
global, criaram-se condições favoráveis para o aumento 
da incidência de um fungo que parasita anfíbios. Esse 
fungo causa a quitridiomicose, uma doença que já 
resultou no desaparecimento de muitas espécies de 
pererecas, sapos e rãs. A cadeia alimentar apresentada 
abaixo é a de um ecossistema aquático hipotético.  
 

Alga  Inseto  Anfíbio  Peixe Ave 
 

Suponha que a população de anfíbios, dessa cadeia, 
tenha sido seriamente afetada pela quitridiomicose, e 
que parte de seus indivíduos tenha morrido. Como 
consequência desse fato, espera-se  
a) diminuição da população de insetos, que se 

alimentam de algas, e aumento da população de 
aves.  

b) diminuição da população de peixes, que se 
alimentam de anfíbios, e de aves, que se alimentam 
de peixes.  

c) aumento da população de algas, assim como da 
população de insetos, que delas se alimentam.  

d) diminuição da população de anfíbios e manutenção 
do tamanho das demais populações que participam 
da cadeia.  

e) aumento da população de algas e manutenção do 
tamanho das demais populações que participam da 
cadeia, exceto da população de anfíbios. 

 
66 - Entre as características de uma célula vegetal, que 
a distinguem de uma célula animal, podem ser citadas a 
presença de : 
 
a) cloroplastos e a ocorrência da fotossíntese, 

processo que depende de gás carbônico, oxigênio e 
luz.  

b) parede celular e a ocorrência da fotossíntese, 
processo que depende da água, gás carbônico e luz 

c) mitocôndrias e a ocorrência de fotossíntese, 
processo que depende da água, gás carbônico e 
oxigênio 

d) cloroplastos e a ocorrência da respiração celular, 
processo que depende da água, gás carbônico e 
nitrogênio 

e) parede celular e a ocorrência da respiração 
celular,processo que depende da água, oxigênio e 
luz 

 
 
67 - Em A ERA DO GELO 3, A preguiça Sid descobre 
um mundo subterrâneo, onde encontra ovos de 
dinossauros e resolve adotá-los, forma sua própria 
família adotiva, só que a mãe dos filhotes, uma 
dinossaura, vai atrás deles e acaba levando consigo 
a preguiça. Seus amigos, os mamutes Manny e Ellie, 
Diego, o tigre dentes-de-sabre, e os gambás Crash e 
Eddie entram nesse mundo subterrâneo para 
resgatá-la. Scrat, o esquilo, continua tentando 
agarrar a noz fujona e, nesse processo, encontra 
uma rival/paquera, a Scratita. 
Observe os animais do filme: A Era do Gelo 3. Distribuidora: Fox Film. 
Scrat e Scratita Sid, Diego, Manny e Ellie Crash e Eddie 

 
 

 

 
 
Sobre as condições da Terra naquele tempo e a 
classificação dos animais citados no texto, analise as 
afirmativas abaixo: 
 

I. Os dinossauros habitaram a Terra durante a era 
Mesozoica, no período Jurássico, enquanto 
grandes mamíferos, como os mamutes e tigres 
dentes-de-sabre, viveram na era Cenozoica, no 
período Pleistoceno. 

II. Preguiça, esquilos e gambás pertencem à 
Classe Mammalia. A preguiça e os esquilos são 
da Ordem Edentata (não possuem dentes), 
enquanto os gambás são marsupiais prototérios 
(não possuem placenta). 

III. Entre as características dos mamíferos, estão: 
dentes diferenciados em incisivos, caninos, pré-
molares e molares. As presas de marfim 
representam dentes desenvolvidos nos 
mamutes. Em carnívoros, como os tigres, os 
caninos bem desenvolvidos e incisivos afiados 
representam adaptações a seus hábitos 
alimentares. 

IV. No Pleistoceno, conhecido como a era ou idade 
do gelo, houve quatro glaciações que levaram à 
extinção de muitos mamíferos; a cada glaciação, 
o clima nas áreas tropicais e subtropicais 
tornava-se seco, e no período interglacial, ficava 
quente e úmido. 

 
 
 



Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
a) I e II                                                                                       
. b) II e III        .                                                                           
c) IV.                                                                                                 
d) II, III e IV                     .                                                          
e) I, III e IV. 
 
 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

68 - (FURG-RS) A figura abaixo representa uma 
parábola cuja equação é definida por Y = - X² + 10X. As 

áreas  e  assinaladas são respectivamente iguais a: 

 
a) 42 e 50 
b) 10,5 e 12,5 
c) 42 e 25 
d) 21 e 50 
e) 21 e 25  

 
 
69 - (ENEM) A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m 
de altura mede 60 cm. No mesmo momento, a seu lado, 
a sombra projetada de um poste mede 2,00 m. Se, mais 
tarde, a sombra do poste diminuiu 50 cm, a sombra da 
pessoa passou a medir: 
 
a)30 cm 
b)45 cm 
c)50 cm 
d)80 cm 
e)90 cm 
 
 
70 - (UEM-PR) Um engenheiro precisa conhecer a 
medida de cada lado de um terreno triangular cujo o 
perímetro é 20 m, porém a planta do terreno foi rasgada 
e o que restou foi um pedaço, como na figura a seguir. 
Os lados do triângulo que não aparecem totalmente na 
planta do terreno medem: 
 
a) 3√3 m e (12 - 3√3) m 
b)5m e 7m 
c)4,5 m e 7,5 m 

d) 8m e 4 m 
e)3m e 9 m 

 

71 - Quando certa piscina está vazia, um orifício que fica 

a 1 m do fundo jorra água parabolicamente a uma 

distância de 1,5 m da parede que o contém; quando a 

piscina está com profundidade de 50 cm, a água é 

lançada a 1 m de distância. Quando a água estiver 

sendo lançada a 40 cm de distância da parede, qual vai 

ser a profundidade da piscina?  

 

a) 0,2 m              b) 0,27             c) 0,7 m                         

d) 0,8 m                             e) 0, 88 m 

 

 

72 -José irá cercar uma área retangular de seu sítio para 

criar  carneiros. Ele tem um rolo de arame com 240 m e 

deseja construir a cerca com quatro fios. Sabendo que 

ele irá aproveitar uma cerca já existente na propriedade, 

qual deve ser a medida da largura L e do cumprimento C 

para que ele consiga uma área máxima  de pastagem 

para sua criação?   

      

a ) L = 60 m e C = 120 m          b ) L = 30 m e C = 15 m                                          

c ) L = 40 m e C = 160 m          d ) L = 15 m e C = 30 m 



73 -Qual dos gráficos representa a função f : R   em R , 

definida por       y = f (x) = | x | . x ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

74- Em uma viagem, a distância em quilômetros de um 

trem a certa estação ferroviária variou de acordo com a 

função f (x) = | 54 x – 702 | em que x corresponde à hora  

do dia. Às 4h, por exemplo, o trem estava a 486 km da 

estação, pois f (4) = | 54 . 4 – 702| = 486.  

 A que horas do dia este trem estava a 216 km da 

estação?   

 

a ) 13h        b) 8h           c) 9h             d) 17h          e) NDR 

 

75 - (TRT-FCC-2002) Divisão Proporcional 

Dois sócios constituíram uma empresa com capitais 

iguais, sendo que o primeiro fundou a empresa e o 

segundo foi admitido 4 meses depois. No fim de um ano 

de atividades, a empresa apresentou um lucro de R$ 20 

000,00. Eles receberam, respectivamente: 

a)  R$ 10 500,00 e R$ 9 500,00                                         

b)  R$ 12 000,00 e R$ 8 000,00                                       

c)  R$ 13 800,00 e R$ 6 200,00                                        

d)  R$ 15 000,00 e R$ 5 000,00                                              

e)  R$ 16 000,00 e R$ 4 000,00 

 

77 -(Enade – 2005 / Modificada) Raciocínio Lógico 

Matemático 

O mandato do reitor de uma universidade começou 

no dia 15 de novembro de 2010, segunda-feira e terá 

duração de exatamente quatro anos, sendo um deles 

bissexto. Nesta situação, conclui-se que o último dia 

do mandato desse reitor será no (a): 

a)  sexta-feira         b)  sábado       c)  domingo                         

d)  segunda-feira             e)  terça-feira 

77 -(CHESF - 2007 – CONSULPLAN - Modificada) - 

Raciocínio Lógico Matemático 

Ísis pagou com quatro notas de R$ 10,00 uma 

compra de R$ 39,00 que fez na barraca de frutas. 

Sabe-se que o feirante possui cédulas de R$ 5,00 

para efetuar o troco. De quanto ele necessita para o 

troco? 

a)  R$ 4,00           b)  R$ 1,00            c)  R$ 5,00             

d)  R$ 3,00                   e) R$ 2,00 

 

78 -Escalas- Razão e Proporção 

Uma promoção de uma rede de postos de 

combustíveis, ofereceu no Dia dos Pais uma 

miniatura de um famoso carro de Fórmula 1 para 

abastecimentos acima de R$ 50,00. Se o 

comprimento da miniatura mede 16 cm e ela foi 

construída na escala 1:25, qual o comprimento real 

do carro ? 

 

 

 

 

79 - (AUX. PERITO CRIMINAL – 2002 – AMAPÁ - FCC) 

-Porcentagem    

Um agente executa certa tarefa em 3 horas e 40 

minutos de trabalho. Outro agente, cuja eficiência é 

de 80 % da do primeiro, executaria a mesma tarefa se 

trabalhasse por um período de: 

a)  2 horas e 16 minutos                                                             

b)  3 horas e 55 minutos                                                            

c)  4 horas e 20 minutos                                                                  

d)  4 horas e 35 minutos                                                              

e)  4 horas e 45 minutos 

80 - (TÉC. JUD.- TRT - 2001 - FCC) Regra de Três 

Composta 

Considere que a carência de um seguro de saúde é 

inversamente proporcional ao valor da franquia e 

diretamente proporcional à idade do segurado. Se o 

tempo de carência para um segurado de 20 anos, 

com franquia de R$ 1 000,00 é de 2 meses, o tempo 



de carência para um segurado de 60 anos com uma 

franquia de R$ 1 500,00 é: 

a)  6 meses                                                                              

b)  5 meses e meio                                                                                               

c)  5 meses                                                                                           

d)  4 meses e meio                                                                  

e)  4 meses 

81 -(AUX. JUD. – TRT – 2001 - FCC) Frações 

Um eletricista vistoriou as instalações elétricas das 

48 salas de um prédio. Na primeira semana, o 

número de salas vistoriadas correspondeu a ¼ do 

total e, na segunda semana, correspondeu a ¼ do 

restante. Na terceira semana vistoriou 14 salas e na 

quarta semana terminou o serviço. Quantas salas ele 

vistoriou na quarta semana?                                                         

a) 10        b) 11        c) 12         d) 13       e) 14 

 

 

 

ARTE 

 

82. (ENEM - 2009) 

 

Figura 01 

 

Figura 02 

 

Comparando as figuras, que apresentam mobiliários de 

épocas diferentes, ou seja, a figura 01 corresponde a um 

projeto elaborado por Fernando e Humberto Campana e 

a figura 02, a um mobiliário do reinado de D. João VI, 

pode-se afirmar que: 

a) os materiais e as ferramentas usados na confecção 
do mobiliário de Fernando e Humberto Campana, 
assim como os materiais e as ferramentas utilizados 
na confecção do mobiliário do reinado de D. João 
VI, determinaram a estética das cadeiras. 

b) as formas predominantes no mobiliário de Fernando 
e Humberto Campana são complexas, enquanto 
que as formas do mobiliário do reinado de D. João 
VI são simples, geométricas e elásticas. 

c) o artesanato é o atual processo de criação de 
mobiliários empregado por Fernando e Humberto 
Campana, enquanto que o mobiliário do reinado de 
D. João VI foi industrial. 

d) ao longo do tempo, desde o reinado de D. João VI, 
o mobiliário foi se adaptando consoante as 
necessidades humanas, a capacidade técnica e a 
sensibilidade estética de uma sociedade. 

e) o mobiliário de Fernando e Humberto Campana, ao 
contrário daquele do reinado de D. João VI, 
considera primordialmente o conforto que a cadeira 
pode proporcionar, ou seja, a função em detrimento 
da forma. 

 

83. (ENEM - 2008) 

 

 

Na obra Entrudo, de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), 

apresentada acima: 

a) registram-se cenas da vida íntima dos senhores de 
engenho e suas relações com os escravos. 

b) identifica-se a presença de traços marcantes do 
movimento artístico denominado Cubismo. 

c) identificam-se, nas fisionomias, sentimentos de 
angústia e inquietações que revelam as relações 
conflituosas entre senhores e escravos. 

d) observa-se a composição harmoniosa e destacam-
se as imagens que representam figuras humanas. 

e) constata-se que o artista utilizava a técnica do óleo 
sobre tela, com pinceladas breves e manchas, sem 
delinear as figuras ou as fisionomias. 



 

84. (ENEM - 2009) 

TEXTO “A” 

 

Hélio Oiticica 

TEXTO “B” 

Metaesquema I 

Nesta obra, como o próprio nome define: 

meta – dimensão virtual de movimento, tempo 

e espaço; esquema – estruturas, os 

Metaesquemas são estruturas que parecem 

movimentar-se no espaço. Esse trabalho 

mostra o deslocamento de figuras 

geométricas simples dentro de um campo 

limitado: a superfície do papel.  

A isso podemos somar a observação da 

precisão na divisão e no espaçamento entre 

as figuras, mostrando que, além de 

transgressor e muito radical, Oiticica também 

era um artista extremamente rigoroso com a 

técnica. 

Alguns artistas remobilizam as linguagens 

geométricas no sentido de permitir que o 

apreciador participe da obra de forma mais 

efetiva. Levando-se em consideração o texto 

e a obra Metaesquema I, reproduzidos acima, 

verifica-se que 

a) a obra confirma a visão do texto quanto à ideia de 
estruturas que parecem se movimentar, no campo 
limitado do papel, procurando envolver de maneira 
mais efetiva o olhar do observador. 

b) a falta de exatidão no espaçamento entre as figuras 
(retângulos) mostra a falta de rigor da técnica 
empregada dando à obra um estilo apenas 
decorativo. 

c) Metaesquema I é uma obra criada pelo artista para 
alegrar o dia-a-dia, ou seja, de caráter utilitário. 

d) a obra representa a realidade visível, ou seja, 
espelha o mundo de forma concreta. 

e) a visão de representação das figuras geométricas e 
rígidas, propondo uma arte figurativa. 

 

 

85 -(ENEM - 2009) - Observe a obra “Objeto Cinético”, 

de Abraham Palatnik, 1966: 

 

A arte cinética desenvolveu-se a partir de um interesse 

do artista plástico pela criação de objetos que se moviam 

por meio de motores ou outros recursos mecânicos. A 

obra “Objeto Cinético”, do artista plástico brasileiro 

Abraham Palatnik, pioneiro da arte cinética, 

a) é uma arte do espaço e da luz. 
b) muda com o tempo, pois produz movimento. 
c) capta e dissemina a luz em suas ondulações. 
d) é assim denominada, pois explora efeitos retinianos. 
e) explora o quanto a luz pode ser usada para criar 

movimento. 
 

86 - (ENEM - 2009) - No programa do Balé Parade, 

apresentado em 18 de maio de 1917, foi empregada 

publicamente, pela primeira vez, a palavra sur-

reallisme. Pablo Picasso desenhou o cenário e a 

indumentária, cujo efeito foi tão surpreendente que 

se sobrepôs à coreografia. A música de Erik Satie 

era uma mistura de jazz. Música popular e sons reais 

tais como tiros de pistola, combinados com as 

imagens do balé de Charlie Chaplin, caubóis e vilões, 

mágica chinesa e Ragtime. Os tempos não propícios 

para receber a nova mensagem cênica demasiado 

provocativa devido ao repicar da máquina de 

escrever, aos zumbidos de sirene e dínamo e aos 

rumores de aeroplano previstos por Cocteau para a 

partitura de Satie. Já a ação coreográfica confirmava 

a tendência marcadamente teatral da gestualidade 

cênica, dada pela justaposição, colagem de ações 

isoladas seguindo um estímulo musical. - SILVA, S.M. O 

surrealismo e a dança. GUINSBURG, J; LEINER (Org.). O Surrealismo. 

São Paulo: Perspectiva, 2008 (adaptado) 

As manifestações corporais na história das artes da cena 

muitas vezes demonstram as situações cotidianas de um 

determinado grupo social, como se pode observar na 

descrição acima do balé Parade, o qual reflete: 

a) a falta de diversidade cultural na sua proposta 

estética. 



b) a alienação dos artistas em relação às tensões 

da Segunda Guerra Mundial. 

c) uma disputa cênica entre as artes visuais, o 

figurino e música. 

d) as inovações tecnológicas nas partes cênicas, 

musicais, coreógrafas e de figurino. 

e) uma narrativa com encadeamentos claramente 

lógicos e lineares 

 

87 -(ENEM - 2009) 

 

ECKHOUT, A. “Índio Tapuia” (1610-1666). 

 

“A feição deles é serem pardos, maneira 

d‟avermelhados, de bons rostos e bons 

narizes, bem feitos. Andam nus, sem 

nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma 

cousa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. 

E estão acerca disso com tanta inocência 

como têm em mostrar o rosto”. - CAMINHA, 

P.V. A Carta. 

Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout 

e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que: 

a) ambos se identificam pelas características 

estéticas marcantes, como tristeza e 

melancolia, do movimento romântico das artes 

plásticas. 

b) o artista, na pintura, foi fiel ao objeto, 

representando-o de maneira realista, ao passo 

que o texto é apenas fantasioso. 

c) a pintura e o texto têm uma característica em 

comum, que é representar o habitante das 

terras que sofreriam processo colonizador. 

d o texto e a pintura são baseados no contraste 

entre a cultura europeia e a cultura indígena. 

e Há forte direcionamento religioso no texto e na 

pintura, uma vez que o índio representado é 

objeto da catequização jesuítica. 

 

 

 

    QUÍMICA 

 

88- (SSA- UPE- 2009) O número total de elétrons do 

íon complexo [X(NH3)4]
2+

 é igual a 68. A distribuição 

eletrônica do cátion X
2+

 é: 

Dados: N(Z=7) e H(Z=1) 

a) 1s22s22p63s23p64s23d8 

b) 1s22s22p63s23p64s23d10 

c) 1s22s22p63s23p63d10 

d) 1s22s22p63s23p65s23d10 

e) 1s22s22p63s23p64d10 

89- (Puc RS)  

I. Orbital é a região do espaço onde a probabilidade 

de encontrar o átomo é máxima  

II. Quando o elétron passa de um nível de energia 

interno para outro mais externo, emite um quantum 

de energia. 

III. O elétron apresenta comportamento duplo, isto é, 

pode ser interpretado como partícula ou onda, 

conforme o fenômeno estudado. 

IV. É impossível determinar simultaneamente a 

posição e a velocidade de um elétron em um átomo. 

Pela análise das afirmativas, conclui-se que está 

correta a alternativa 

a) I e II                    b) I e III  

c) II e III                 d) II e IV         e) III e IV 

 

 90 - (UFRGS-RS) O modelo de repulsão dos pares de 

elétrons da camada de valência estabelece que a 

configuração eletrônica dos elementos que constituem 

uma molécula é responsável pela sua geometria 



molecular. Relacione as moléculas com as respectivas 

geometrias. 

Dados: números atômicos: H(Z=1), C(Z=6), N(Z=7), 

O(Z=8), S(Z=16). 

Coluna I: Geometria molecular 

1. linear 

2. quadrada 

3. trigonal plana 

4. angular 

5. pirâmide trigonal 

6. bipirâmide trigonal 

Coluna II: Moléculas 

(  ) SO3  

(  ) NH3 

(  ) CO2 

(  ) SO2 

 A relação numérica, de cima para baixo, da coluna II, 

que estabelece a sequência de associações corretas é: 

a) 5 – 3 – 1 – 4                                                                    

b) 3 – 5 – 4 – 6                                                                           

c) 3 – 5 – 1 – 4                                                                               

d) 5 – 3 – 2 – 1                                                                               

e) 2 – 3 – 1 – 6 

91 - (VUNESP-SP) Um aditivo para radiadores de 

automóveis é composto de uma solução aquosa de 

etilenoglicol. Sabendo que em um frasco de 500mL 

dessa solução existem cerca de 5 mols de etilenoglicol 

(C2H6O2), a concentração comum dessa solução, em g/l, 

é: 

a) 0,010      b) 0,62         c) 3,1        d) 310        e) 620 

 

92 - (UFRJ) Misturando-se 100mL de solução aquosa 

0,1 molar  de KCl, com 100mL de solução aquosa 0,1 

molar de MgCl2, as concentrações de íons K+, Mg++ e 

Cl- na solução resultante serão, respectivamente: 

a) 0,05M; 0,05M e 0,1M                                                         

b) 0,04M; 0,04M e 0,12M                                                            

c) 0,05M; 0,05M e 0,2M                                                               

d) 0,1M; 0,15M e 0,2M                                                                    

e) 0,05M; 0,05M e 0,15M 

 

93 - A respiração celular é um processo vital e ocorre por 

meio de reações químicas. Um exemplo pode ser a 

conversão da glicose em ácido pirúvico por meio da 

reação: 

 

C6H12O6(S)  + O2(g) → 2 C3H4O3(s) + 2 H2O(l) 

glicose                      ácido pirúvico 

Considere as reações a 25 ºC e 1 atm: 

C6H12O6(s) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l)   ∆H= -2808 kJ/mol 

C3H4O3(s) + 5/2O2(g) → 3CO2(g) + 2H2O(l) ∆H= -1158 kJ/mol 

 

Pode-se então afirmar que, na formação do ácido 

pirúvico a partir de 1 mol de glicose, há 

a) liberação de 492 kJ de energia.                                               

b) absorção de 492 kJ de energia.                                         

c) liberação de 1650 kJ de energia.                                       

d) absorção de 1650 kJ de energia.                                     

e) liberação de 5124 kJ de energia. 

 

 

 

     GEOGRAFIA 

 

94. Em 2003, deu-se início às discussões do Plano 

Amazônia Sustentável, que rebatiza o Arco do 

Desmatamento, uma extensa faixa que vai de 

Rondônia ao Maranhão, como Arco do Povoamento 

Adensado, a fim de reconhecer as demandas da 

população que vive na região.  

A Amazônia Ocidental, em contraste, é considerada 

nesse plano como uma área ainda amplamente 

preservada, na qual se pretende encontrar alternativas 

para tirar mais renda da floresta em pé do que por meio 

do desmatamento. O quadro apresenta as três 

macrorregiões e  três estratégias que constam do Plano. 

 

 

 



Estratégias: 

I. Pavimentação de rodovias para levar a soja até o rio 

Amazonas, por onde será escoada.                                            

II. Apoio à produção de fármacos, extratos e couros 

vegetais.                                                                               

III. Orientação para a expansão do plantio de soja, 

atraindo os produtores para áreas já desmatadas e 

atualmente abandonadas. 

Considerando as características geográficas da 

Amazônia, aplicam-se às macrorregiões Amazônia 

Ocidental, Amazônia Central e Arco do Povoamento 

Adensado, respectivamente, as estratégias: 

a) I, II e III.                     b) I, III e II.                 c) III, I e II. 

d) II, I e III.                   e) III, II e I. 

 

95. A produção agrícola brasileira evoluiu, na última 

década, de forma diferenciada. No caso da cultura de 

grãos, por exemplo, verifica-se nos últimos anos um 

crescimento significativo da produção da soja e do 

milho, como mostra o gráfico. 

 

Pelos dados do gráfico é possível verificar que, no 

período considerado: 

a) a produção de alimentos básicos dos brasileiros 

cresceu muito pouco.                                                                

b) a produção de feijão foi a maior entre as diversas 

culturas de grãos.                                                                      

c) a cultura do milho teve taxa de crescimento superior à 

da soja.                                                                                            

d) as culturas voltadas para o mercado mundial 

decresceram.                                                                                  

e) as culturas voltadas para a produção de ração animal 

não se alteraram. 

96-A grande produção brasileira de soja, com 

expressiva participação na economia do país, vem 

avançando nas regiões do Cerrado brasileiro. Esse 

tipo de produção demanda grandes extensões de 

terra, o que gera preocupação, sobretudo: 

a) econômica, porque desestimula a mecanização.            

b) social, pois provoca o fluxo migratório para o campo.               

c) climática, porque diminui a insolação na região.                     

d) política, pois deixa de atender ao mercado externo. 

e) ambiental, porque reduz a biodiversidade regional. 

97. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

permite avaliar as condições de qualidade de vida e 

de desenvolvimento de um país, de uma região ou de 

uma cidade, a partir de seus indicadores de renda, 

longevidade e educação.  

Cada indicador varia de 0 (nenhum desenvolvimento) a 1 

(desenvolvimento máximo).  

A tabela apresenta os valores de IDH de três municípios 

brasileiros, X, Y e Z, medidos nos anos de 1991 e 2000. 

 

Município 

 

IDH – Renda 

1991/2000 

IDH – 

Longevidade 

1991/2000 

IDH – 

Educação 

1991/2000 

x 0,431 0,402 0,456 0,551 0,328 0,568 

y 0,374 0,379 0,459 0,548 0,422 0,634 

z 0,501 0,420 0,611 0,648 0,188 0,448 

(Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil) 

Mudanças desses indicadores de IDH podem ser obtidas 

com a implantação de políticas públicas tais como: 

I. Expansão dos empregos com melhoria de renda 

média. 

II. Ações de promoção de saúde e de prevenção de 

doenças. 

III. Ampliação de escolas de ensino básico e de 

educação de jovens e adultos. 

Os resultados apresentados em 2000 são compatíveis 

com a implementação bem sucedida em todos esses 

três municípios, ao longo da década de noventa, das 

políticas: 

a) I, II e III. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) II, apenas. 

98. A necessidade de água tem tornado cada vez 

mais importante a reutilização planejada desse 

recurso. Entretanto, os processos de tratamento de 

águas para seu reaproveitamento nem sempre as 

tornam potáveis, o que leva a restrições em sua 

utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para 

a denominada “água de reuso”, recomenda-se: 

 



a) o uso doméstico, para preparo de alimentos.                      

b) o uso em laboratórios, para a produção de fármacos. 

c) o abastecimento de reservatórios e mananciais.            

d) o uso individual, para banho e higiene pessoal.             

e) o uso urbano, para lavagem de ruas e áreas públicas. 

99. Por que o nível dos mares não sobe, mesmo 

recebendo continuamente as águas dos rios? 

Essa questão já foi formulada por sábios da Grécia 

antiga. Hoje responderíamos que: 

a) a evaporação da água dos oceanos e o deslocamento 

do vapor e das nuvens compensam as águas dos rios 

que deságuam no mar.                                                           

b) a formação de geleiras com água dos oceanos, nos 

pólos, contrabalança as águas dos rios que deságuam 

no mar.                                                                                 

c) as águas dos rios provocam as marés, que as 

transferem para outras regiões mais rasas, durante a 

vazante.                                                                                        

d) o volume de água dos rios é insignificante para os 

oceanos e a água doce diminui de volume ao receber sal 

marinho.                                                                                          

e) as águas dos rios afundam no mar devido a sua maior 

densidade, onde são comprimidas pela enorme pressão 

resultante da  coluna de água. 

100 - Entre outubro e fevereiro, a cada ano, em 

alguns estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste, os relógios permanecem adiantados em uma 

hora, passando a vigorar o chamado horário de 

verão. Essa medida, que se repete todos os anos, 

visa: 

a) promover a economia de energia, permitindo um 

melhor aproveitamento do período de iluminação natural 

do dia, que é maior nessa época do ano.                                  

b) diminuir o consumo de energia em todas as horas do 

dia, propiciando uma melhor distribuição da demanda 

entre o período da manhã e da tarde.                                 

c) adequar o sistema de abastecimento das barragens 

hidrelétricas ao regime de chuvas, abundantes nessa 

época do ano nas regiões que adotam esse horário.                    

d) incentivar o turismo, permitindo um melhor 

aproveitamento do período da tarde, horário em que os 

bares e restaurantes são mais freqüentados.                           

e) responder a uma exigência das indústrias, 

possibilitando que elas realizem um melhor 

escalonamento das férias de seus funcionários. 

101. Segundo a análise do Prof. Paulo Canedo de 

Magalhães, do Laboratório de Hidrologia da COPPE, 

UFRJ, o projeto de transposição das águas do Rio São 

Francisco envolve uma vazão de água modesta e não 

representa nenhum perigo para o Velho Chico, mas pode 

beneficiar milhões de pessoas.  

No entanto, o sucesso do empreendimento dependerá 

do aprimoramento da capacidade de gestão das águas 

nas regiões doadora e receptora, bem como no exercício 

cotidiano de operar e manter o sistema transportador. 

Embora não seja contestado que o reforço hídrico 

poderá beneficiar o interior do Nordeste, um grupo de 

cientistas e técnicos, a convite da SBPC, numa análise 

isenta, aponta algumas incertezas no projeto de 

transposição das águas do Rio São Francisco. Afirma 

também que a água por si só não gera desenvolvimento 

e será preciso implantar sistemas de escoamento de 

produção, capacitar e educar pessoas, entre outras 

ações.    (Adaptado. Ciência Hoje, volume 37, número 217, julho de 

2005) 

Os diferentes pontos de vista sobre o megaprojeto de 

transposição das águas do Rio São Francisco quando 

confrontados indicam que: 

a) as perspectivas de sucesso dependem integralmente 

do desenvolvimento tecnológico prévio da região do 

semi-árido nordestino.                                                             

b) o desenvolvimento sustentado da região receptora 

com a implantação do megaprojeto independe de ações 

sociais já existentes.                                                           

c) o projeto deve limitar-se às infra-estruturas de 

transporte de água e evitar induzir ou incentivar a gestão 

participativa dos recursos hídricos.                                             

d) o projeto deve ir além do aumento de recursos 

hídricos e remeter a um conjunto de ações para o 

desenvolvimento das regiões afetadas.                                                                                      

e) as perspectivas claras de insucesso do megaprojeto 

inviabilizam a sua aplicação, apesar da necessidade 

hídrica do semi-árido. 

102. Considerando os conhecimentos sobre o espaço 

agrário brasileiro e os dados apresentados no gráfico, é 

correto afirmar que, no período indicado: 

a) ocorreu um aumento da produtividade agrícola devido 

à significativa mecanização de algumas lavouras, como 

a da soja.                                                                           

b) verificou-se um incremento na produção de grãos  

proporcionalmente à incorporação de novas terras 

produtivas.                                                                                    

c) registrou-se elevada produção de grãos em virtude do 

uso intensivo de mão-de-obra pelas empresas rurais.              

d) houve um salto na produção de grãos, a partir de 91, 

em decorrência do total de exportações feitas por 

pequenos agricultores.                                                     

e) constataram-se ganhos tanto na produção quanto na 

produtividade agrícolas resultantes da efetiva reforma 

agrária executada.  

 

 
 

 

 

 


