
CEPAE – UFG                    SIMULADO – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

  

SIMULADO – PÁGINA 1 

   
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS 

 

   
 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA 

APLICADA À EDUCAÇÃO 

 

SIMULADO 1º Semestre/2017 

1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS 
INSTRUÇÕES SEGUINTES 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apenas uma responde corretamente à questão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 1 a 26 

 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFG 2009)  
Analise a figura a seguir. 
 

 
 
A linha do tempo representada na figura acima 
explicita uma concepção de história: 
 
(A) eurocêntrica, que associa a história da 
humanidade à perspectiva ocidental e europeia. 
(B) religiosa, que tem como fundamento o 
cristianismo e seus principais marcos temporais. 
(C) natural, que se vincula aos ciclos da natureza e às 
condições geográficas. 
(D) crítica, que questiona a divisão da história da 
humanidade entre pré-história e história. 

(E) fragmentária, que divide a história da humanidade 
em compartimentos aleatórios e descontínuos. 

 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(ENEM 2010)  
Leia o texto a seguir: 
 

Quem construiu a Tebas de sete portas? 
Nos livros estão nomes de reis. 
Arrastaram eles os blocos de pedra? 
E a Babilônia várias vezes destruída. Quem a 
reconstruiu tantas vezes? 
Em que casas da Lima dourada moravam os 
construtores? 
Para onde foram os pedreiros, na noite em que a 
Muralha da China ficou pronta? 
A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. 
Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os 
césares? 

BRECHT, B. Perguntas de um trabalhador que lê. 
Disponível em: http://recantodasletras.uol.com.br 
Acesso em: 28 abr. 2010. 
 
Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um 
livro de História, o autor censura a memória 
construída sobre determinados monumentos e 

acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato 
de que 
 
(A) os agentes históricos de uma determinada 
sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos 
heroicos ou grandiosos e, por isso, ficaram na 
memória. 
(B) a História deveria se preocupar em memorizar os 
nomes de reis ou dos governantes das civilizações 
que se desenvolveram ao longo do tempo. 
(C) os grandes monumentos históricos foram 
construídos por trabalhadores, mas sua memória está 
vinculada aos governantes das sociedades que os 
construíram. 
(D) os trabalhadores consideram que a História é uma 
ciência de difícil compreensão, pois trata de 
sociedades antigas e distantes no tempo. 

(E) as civilizações citadas no texto, embora muito 
importantes, permanecem sem terem sido alvos de 
pesquisas históricas. 

 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UEL 2003 – Adaptado) 
Considerando as especificidades dos mitos, pode-se 
afirmar que as narrativas mitológicas  
 
(A) submetem-se a critérios empíricos de 
comprovação. 
(B) seguem o raciocínio lógico para estabelecer suas 
verdades. 
(C) fundam-se no fantasioso, sendo consideradas 
ficcionais pelas suas respectivas culturas de origem. 
(D) buscam explicações definitivas acerca do mundo 
e sua crença independe de provas. 
(E) obedecem a regras do pensamento racional, 
como a lei de não-contradição. 

 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(FUVEST 2009) 
Em 2009, comemorou-se os 150 anos da publicação 
da obra A origem das espécies, de Charles Darwin. 
Pode-se afirmar que a história da biologia evolutiva 
iniciou-se com Darwin, porque ele: 
 
(A) foi o primeiro cientista a propor um sistema de 
classificação para os seres vivos, que serviu de base 
para sua teoria evolutiva da sobrevivência dos mais 
aptos. 
(B) provou, experimentalmente, que o ser humano 
descende dos macacos, num processo de seleção 
que privilegia os mais bem adaptados. 
(C) propôs um mecanismo para explicar a evolução 
das espécies, em que a variabilidade entre os 
indivíduos, relacionada à adaptação ao ambiente, 
influi nas chances de eles deixarem descendentes. 
(D) demonstrou que mudanças no DNA, ou seja, 
mutações, são fonte da variabilidade genética para a 
evolução das espécies. 
(E) foi o primeiro cientista a propor que as espécies 
não se extinguem, mas se transformam ao longo do 
tempo. 
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Enem 2007)  
Analise a imagem a seguir: 
 

 
Pintura rupestre localizada na Toca do Pajaú (Piauí, 
Brasil). 
 
A pintura rupestre mostrada na figura anterior, que é 
um patrimônio cultural brasileiro, expressa  
 
(A) o conflito entre os povos indígenas e os europeus 
durante o processo de colonização do Brasil.  
(B) a organização social e política de um povo 
indígena e a hierarquia entre seus membros.  
(C) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram 
durante o período Paleolítico do Brasil. 
(D) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes 
dinossauros atualmente extintos. 
(E) a constante guerra entre diferentes grupos 
paleoíndios da América durante o período colonial.  

 

 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Fuvest 2012)  
Leia o texto a seguir: 
 

Há cerca de 2000 anos, os sítios superficiais e sem 
cerâmica dos antigos caçadores foram substituídos 
por conjuntos que evidenciam uma forte mudança 
na tecnologia e nos hábitos. Ao mesmo tempo que 
aparecem a cerâmica chamada itararé (no Paraná) 
ou taquara (no Rio Grande do Sul) e o consumo de 
vegetais cultivados, encontram-se novas estruturas 
de habitações.  

André Prous. O Brasil antes dos brasileiros. A pré-
história do nosso país. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 
49. Adaptado.  
 
O texto associa o desenvolvimento da agricultura com 
o da cerâmica entre os habitantes do atual território 
do Brasil, há 2000 anos. Isso se deve ao fato de que 
a agricultura  
 
(A) favoreceu a ampliação das trocas comerciais com 
povos andinos, que dominavam as técnicas de 
produção de cerâmica e as transmitiram aos povos 
guarani.  
(B) possibilitou que os povos que a praticavam se 
tornassem sedentários e pudessem armazenar 

alimentos, criando a necessidade de fabricação de 
recipientes para guardá- los.  
(C) proliferou, sobretudo, entre os povos dos 
sambaquis, que conciliaram a produção de objetos de 
cerâmica com a utilização de conchas e ossos na 
elaboração de armas e ferramentas. 
(D) difundiu-se, originalmente, na ilha de Fernando de 
Noronha, região de caça e coleta restritas, o que 
forçava as populações locais a desenvolver o cultivo 
de alimentos. 
(E) era praticada, prioritariamente, por grupos que 
viviam nas áreas litorâneas e que estavam, portanto, 
mais sujeitos a influências culturais de povos 
residentes fora da América.  

 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o texto a seguir: 
 

— Se um homem furar o olho de um homem livre, 
furar-se-lhe-á um olho. 
— Se ele fura o olho de um escravo alheio ou 
quebra um membro ao escravo alheio, deverá pagar 
a metade do seu preço. 
— Se um arquiteto constrói uma casa para alguém, 
porém não a faz sólida, resultando daí que a casa 
venha a ruir e matar o proprietário, este arquiteto é 
passível de morte. 
— Se, ao desmoronar, ela mata o filho do 
proprietário, matar-se-á o filho deste arquiteto.  

Artigos do Código de Hamurábi. (Mesopotâmia, cerca 
de 1700 a. C.) 
 
O Código de Hamurábi, vigente no chamado Império 
Babilônico, era fundamentado em diversos princípios, 
exceto a:  
 
(A) crença na origem divina do texto revelado. 
(B) normatização das relações sociais. 
(C) reciprocidade da Lei de Talião. 
(D) igualdade de todos perante a lei. 
(E) rigorosidade dos castigos. 
 
 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UNIRG TO/2013)  
Leia o texto a seguir. 
 

Art. 127 – Se alguém difama uma mulher 
consagrada ou a mulher de um homem livre e não 
pode provar, se deverá arrastar esse homem 
perante o juiz e tosquiar seu cabelo. 
Art. 128 – Se alguém tomar uma mulher, mas não 
conclui contrato com ela, essa mulher não é esposa. 
Art. 129 – Se alguém bate numa mulher livre e a faz 
abortar, deverá pagar dez moedas pelo feto. Art. 130 
– Se essa mulher morre, então se deverá matar o 
filho dele. 

Artigos do Código de Hamurábi. (Mesopotâmia, cerca 
de 1700 a. C.) 
 
O fragmento consiste em alguns dos artigos que 
compõem o Código de Hamurábi, conjunto de leis 
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vigente no império babilônico. O conjunto de artigos 
de lei apresentado 
(A) promovia a condição social da mulher, 
preservando sua imagem, dignidade e integridade 
física.  
(B) idealizava a figura feminina, valorizando sua 
consagração e atribuindo relevância à maternidade.  
(C) incentivava a adoção de contrato entre homens e 
mulheres, assegurando privilégios às uniões formais. 
(D) protegia o nascituro, resguardando direitos à mãe 
independente de sua posição social. 
(E) condenava a violência contra a mulher, 
identificando-a como um crime contra a honra de 
seu esposo. 

 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Na escala geológica do tempo são delimitadas quatro 
eras geológicas: pré-cambriana, paleozóica, mesozóica 
e cenozoica. Uma características da era cenozoica foi 

(a) o surgimento do ser humano e glaciação no 
hemisfério norte. 

(b) o surgimento dos primeiros seres vivos 
unicelulares na Terra. 

(c) a formação das principais reservas de petróleo. 

(d) a formação das principais reservas de carvão 
mineral. 

(e) a formação inicial do continente único denominado 
Pangéia. 

 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Rocha é um agregado natural formado por um ou 
mais minerais. Os três grupos de rochas são: ígneas, 
metamórficas e sedimentares. Um exemplo de rocha 
ígnea é 

 

(a) a ardósia. 

(b) o arenito. 

(c) o granito. 

(d) o mármore. 

(e) o quartzito 

 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A crosta terrestre é constituída por placas tectônicas. 
As placas podem ser convergentes, divergentes ou 
conservativas. Sobre esse tema pode-se afirmar que 
a Cordilheira dos Andes surgiu em consequência: 

a) da convergência entre as placas sul-americana e 
africana. 

b) da convergência entre as placas norte-americana e 
a do pacífico. 

c) da convergência entre as placas sul-americana a e 
de nazca. 

d) da divergência entre as placas de nazca e do 
pacífico. 

e) da divergência entre as placas africana e norte-
americana. 

  

 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Províncias geológicas são áreas com a mesma 
origem e formação geológica. Sobre a formação 
geológica do Brasil é correto afirmar que predomina: 

(a) escudos cristalinos a oeste e dobramentos 
modernos a leste. 

(b) dobramentos modernos nos extremos sul e norte. 

(c) bacias sedimentares a leste e dobramentos 
modernos no extremo norte. 

(d) bacias sedimentares e dobramentos antigos no 
centro-sul. 

(e) dobramentos modernos no nordeste e norte. 

 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os compartimentos de relevo em que predominam os 
processos de sedimentação são 

(a) as planícies de inundação. 

(b) os morros. 

(c) as escarpas. 

(d) as chapadas. 

(e) os picos. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

“No território brasileiro, as estruturas e as formações 
litológicas são antigas, mas as formas do relevo são 
recentes. Estas foram produzidas pelos desgastes 
erosivos que sempre ocorreram e continuam 
ocorrendo, e com isso estão permanentemente sendo 
reafeiçoadas”.  

(ROSS, J. S. (org). Geografia do Brasil. 5ª ed. 
EdUSP, 2005. p.45). 

Conforme as descrições realizadas pelo texto acima, 
o relevo brasileiro é de origem antiga, sendo muito 
trabalhado pelos agentes exógenos de modelagem. 
São exemplos de agentes exógenos 

(a) o movimento de placas tectônicas. 

(b) o intemperismo físico e químico. 

(c) os abalos sísmicos. 

(d) a ocorrência de vulcanismos. 

(e) a ocorrência de terremotos. 
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o mapa e o texto abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
 

 
 
Em 1989, o professor Jurandyr L. S. Ross elaborou 
inovadora classificação do relevo brasileiro, que 
conjuga o passado geológico e climático com os 
atuais agentes escultores do relevo. Segundo essa 
classificação as unidades do relevo no Estado de 
Rondônia correspondem  
 
(a) à Depressão da Amazônia Ocidental, Depressão 
do Miranda, Planalto e Chapada dos Parecis, Planície 
e Pantanal do Rio Guaporé e Planaltos Residuais Sul-
Amazônicos.  
 
(b) à Depressão da Amazônia Ocidental, Depressão 
Marginal Sul-Amazônica, Planalto e Chapada dos 
Parecis, Planície e Pantanal do Rio Guaporé e 
Planície do Rio Araguaia.  
 
(c) ao Planalto da Amazônia Oriental, Planalto e 
Chapada dos Parecis, Planície e Pantanal do Rio 
Guaporé e Planaltos Residuais Sul-Amazônicos.  
 
(d) à Depressão da Amazônia Ocidental, Depressão 
Marginal Sul-Amazônica, Planalto e Chapada dos 
Parecis, Planície e Pantanal do Rio Guaporé e 
Planaltos Residuais Sul-Amazônicos.  
 
(e) a Depressão Marginal Sul-Amazônica, Planalto e 
Chapada dos Parecis, Planaltos Residuais do Norte e 
Planaltos Residuais Sul-Amazônicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o mapa.  

 

 
O mapa acima se refere a classificação de relevo 
elaborada em 1958 pelo geógrafo Aziz Ab´Saber. 
Considerando a proposta desse geógrafo e a leitura 
do mapa, evidencia-se  
 
(a) uma classificação que divide o Brasil em 59% de 
planaltos e 41% de planícies, perfazendo um total de 
8 unidades de relevo. 
 
(b) a existência de duas planícies no Brasil: a 
Amazônica e a Costeira. 
 
(c) uma ampliação de conceituações passando a 
considerar como planalto toda e qualquer área em 
que o processo de erosão é superior ao de 
sedimentação. 
 
(d) a introdução de mais um tipo de unidade de 
relevo, não relatada nos estudos de Aroldo de 
Azevedo: as depressões. 
 
(e) a ampliação do nível de detalhamento devido ao 
uso de tecnologias como as imagens de satélite, 
resultando em 28 unidades de relevo no total. 

 

 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Segundo Lévi-Strauss, o mito não é, como se 
costuma dizer, o lugar da fantasia e do arbitrário, mas 
pode ser compreendido a partir de uma estrutura 
lógico-formal subjacente, pelo lugar que cada 
elemento ocupa em determinada estrutura. Assim ele 
explica: “Não pretendemos mostrar como os homens 
pensam nos mitos, mas como os mitos [através das 
estruturas] se pensam nos homens, e à sua revelia.” 
(LÉVI-STRAUSS, Claude. O cru e o cozido. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2004. p. 31.) 

Sobre o mito, marque a alternativa correta: 

 

A) Para Lévi-Strauss, o mito é irracional. 

http://1.bp.blogspot.com/-HRaIRrFfHwY/VDby_QPPnlI/AAAAAAAAOf4/FQDk0NT8y2s/s1600/image052.gif
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B) No sentido etimológico, a palavra mito significa 
“palavra”, “narrativa”, e pode ser usada no mesmo 
sentido dado à lógica, devido ao seu significado 
semelhante. 

C) O mito deve ser compreendido em sua função na 
vida dos homens, sem necessariamente revelar o 
caráter do seu pensamento, segundo Lévi-Strauss. 

D) Mito e filosofia se apresentam pensamentos 
opostos, pois enquanto o primeiro leva em conta 
conhecimentos lendários, o outro desconsidera a 
tradição e se vale da verdade como fundamento. 

E) Os mitos gregos eram marcados pela cultura 
escrita. 

 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O aparecimento da polis constitui, na história do 
pensamento grego, um acontecimento decisivo. 
Certamente, no plano intelectual como no domínio 
das instituições, só no fim alcançará todas as suas 
consequências; a polis conhecerá etapas múltiplas e 
formas variadas. Entretanto, desde seu advento, que 
se pode situar entre os séculos VIII e VII, marca um 
começo, uma verdadeira invenção; por ela, a vida 
social e as relações entre os homens tomam uma 
forma nova, cuja originalidade será plenamente 
sentida pelos gregos. (VERNANT, Jean Pierre. As 
Origens do Pensamento Grego. Rio de Janeiro: Difel, 
2002, p.53) 

Sobre a relação entre o surgimento da polis e do 
pensamento filosófico, marque a alternativa correta: 

A) Ocorre uma extraordinária preeminência da 
palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. 

B) A palavra consolida o ritualismo, e mantém seu 
caráter sagrado. 

C) O vínculo entre a política e o logos é enfraquecido. 
A arte política é fundamentada na autoridade do mito. 

D) Na polis é valorizada a vida privada, sinal do 
pensamento reflexivo filosófico. 

E) A escrita perde lugar para a oralidade, os cidadãos 
de valem do uso da palavra para debater e tomar 
decisões políticas. 

 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Alguns autores chamaram de "milagre grego'' a 
passagem da mentalidade mítica para o pensamento 
crítico racional e filosófico, destacando o caráter 
repentino e único desse processo. Outros estudiosos, 
no entanto, criticam essa visão simplista e afirmam 
que a filosofia na Grécia não é fruto de um salto, do 
"milagre" realizado por um povo privilegiado, mas é a 
culminação do processo gestado ao longo dos 
tempos. (ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, 
Maria Helena. Filosofando: introdução à filosofia. 5. 
ed. São Paulo: Moderna, 2013, p.37) 

Qual fato histórico, dentre outros, ajudou a alterar a 
visão mítica predominante e contribuiu para o 
surgimento do filósofo? 

A) Iluminismo 

B) Cristianismo 

C) Revolução burguesa 

D) Reforma protestante 

E) Democracia ateniense 

 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Ignorar é não saber alguma coisa. A ignorância pode 
ser tão profunda que sequer a percebemos ou a 
sentimos, isto é, não sabemos que não sabemos, não 
sabemos que ignoramos. A incerteza é diferente da 
ignorância porque, na incerteza, descobrimos que 
somos ignorantes, que nossas crenças e opiniões 
parecem não dar conta da realidade, que há falhas 
naquilo em que acreditamos e que, durante muito 
tempo, nos serviu como referência para pensar e agir. 
Na incerteza não sabemos o que pensar, o que dizer 
ou o que fazer em certas situações ou diante de 
certas coisas, pessoas, fatos, etc. (CHAUÍ, Marilena. 
Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2006.) 

A diferença entre ignorância e incerteza, para 
Marilena Chauí, é que na incerteza recorremos: 

A) à estimação. 

B) ao determinismo. 

C) ao fatalismo. 

D) à dúvida. 

E) à verdade. 

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Aliás, as ideias gerais só podem introduzir-se no 
espírito com o auxílio das palavras, e o entendimento 
só as apreende por meio das proposições. Esta é 
uma das razões porque os animais não poderiam 
formar tais ideias nem jamais adquirir a 
perfectibilidade que dependem delas. (ROUSSEAU, 
J.-J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. p.183) 

Sobre a relação entre natureza e cultura é correto 
afirmar: 

A) A linguagem utilizada pelos animais é capaz de 
abstração. 

B) O limiar do humano em relação à natureza é a 
linguagem. 

C) A ação inteligente ignora sua própria finalidade. 

D) O instinto tende à flexibilidade conforme a 
evolução biológica das espécies. 

E) As ideias gerais podem ser construídas por 
animais superiores.  
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

 
 
A charge revela uma critica aos meios de 
comunicação, em especial à internet, porque .... 
 
a) questiona a integração das pessoas nas redes 
virtuais de relacionamento. 
b) considera as relações sociais como menos 
importantes que as virtuais. 
c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos 
os lugares ao mesmo tempo. 
d) descreve com precisão as sociedades humanas no 
mundo globalizado. 
e) concebe a rede de computadores como o espaço 
mais eficaz para a construção de relações sociais. 

 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido 
para tentar avaliar os efeitos dos programas de 
televisão. A maioria desses estudos diz respeito às 
crianças – o que é bastante compreensível pela 
quantidade de tempo que elas passam em frente ao 
aparelho e pelas possíveis implicações desse 
comportamento para a socialização. Dois dos tópicos 
mais pesquisados são o impacto da televisão no 
âmbito do crime e da violência e a natureza das 
notícias exibidas na televisão. GIDDENS, A. 
Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
O texto indica que existe uma significativa produção 
científica sobre os impactos socioculturais da 
televisão na vida do ser humano. E as crianças, em 
particular, são as mais vulneráveis a essas 
influências, porque ... 
 
a) codificam informações transmitidas nos programas 
infantis por meio da observação. 
b) adquirem conhecimentos variados que incentivam 
o processo de interação social. 
c) interiorizam padrões de comportamento e papéis 
sociais com menor visão crítica. 

d) observam formas de convivência social baseadas 
na tolerância e no respeito. 
e) apreendem modelos de sociedade pautados na 
observância das leis. 

 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O positivismo foi uma das grandes correntes de 
pensamento social, destacando-se, entre seus 
principais teóricos, Augusto Comte e Émile Durkheim. 
Sobre a concepção de conhecimento científico 
presente no positivismo do século XIX, é correto 
afirmar: 
 
a) A busca de leis universais só pode ser 
empreendida no interior das ciências naturais, razão 
pela qual o conhecimento sobre o mundo dos homens 
não é científico. 
b) Os fatos sociais fogem à possibilidade de 
constituírem objeto do conhecimento científico, haja 
vista sua incompatibilidade com os princípios gerais 
de objetividade do conhecimento e a neutralidade 
científica. 
c) Apreender a sociedade como um grande 
organismo, a exemplo do que fazia o materialismo 
histórico, é rejeitado como fonte de influência e 
orientação para as investigações empreendidas no 
âmbito das ciências sociais. 
d) A ciência social tem como função organizar e 
racionalizar a vida coletiva, o que demanda a 
necessidade de entender suas regras de 
funcionamento e suas instituições forjadas 
historicamente. 
e) O papel do cientista social é intervir na construção 
do objeto, aportando à compreensão da sociedade os 
valores por ele assimilados durante o processo de 
socialização obtido no seio familiar. 

 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O positivismo é a linha de pensamento dominante no 
trabalho de Comte. Sobre essa corrente de 
pensamento, marque a alternativa correta: 
 
a) o pensamento positivo baseia-se no bom humor e 
na felicidade, que devem comandar as ações do 
sujeito social moderno que busca entender os 
conflitos que se instauram no mundo pós-revolução 
industrial. 
b) as classes sociais sempre estarão em conflito 
generalizado entre si, uma vez que o caráter positivo 
da realidade de uma sempre resultará em resultados 
negativos para as outras. 
c) o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por 
meio da experimentação e pelo aferimento científico. 
d) o mundo palpável e observável insere-se dentro do 
conceito de conhecimento negativo, e a jornada 
espiritual voltada para Deus configura-se como o 
conhecimento positivo. 
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O Darwinismo Social pode ser definido corretamente 
como: 
 
a) o estudo da vida biológica em sociedade, como as 
sociedades das abelhas, das formigas etc. 
b) a tentativa de igualar, em nível de organização 
social, os animais superiores, como os mamíferos, e 
a sociedade dos homens. 
c) o período da atividade intelectual de Charles 
Darwin em que o naturalista inglês dedicou-se à 
criação da Sociologia, ao lado de nomes como 
August Comte. 
d) a transposição da teoria da evolução das espécies 
e da seleção natural do terreno da ciência natural 
para a realidade sociocultural. 
e) a tentativa de estabelecer relação entre o 
comportamento animal e o comportamento humano a 
partir de experimentos psicológicos. 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 

 

Questões de 27 a 50 

 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Analise a tirinha a seguir. 

 

Disponível em:<http//.amarildo.com.br>. Acesso em: 
11 mai de 2017. 
 
Considerando as informações presente na tirinha e os 
conhecimentos científicos sobre aquecimento global, 
pode concluir-se que: 
 
(A) O desgelo das calotas polares está deslocando 
animais de ambientes gelados para regiões quentes. 
(B) A digestão dos herbívoros produz e emite para a 
atmosfera o gás metano. 
(C) A criação de gado contribui para intensificação de 
um ar mais seco e quente.   
(D) Os bovinos competem com outros animais por 
alimento e espaço físico. 
(E) O metano é um gás de odor forte e desagradável 
que dificulta a respiração dos animais. 
 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Qual das características a seguir é comum a todos os 
seres vivos? 
 
(A) Produzir hormônios. 
(B) Reproduzir sexuadamente. 
(C) Consumir oxigênio na respiração. 
(D) Responder aos estímulos do meio. 
(E) Utilizar gás carbônico na produção de matéria 
orgânica. 
 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, atrás 
apenas da Amazônia, e possui uma área original de 
aproximadamente dois milhões de quilômetros 
quadrados. Assim, uma característica desse bioma é 
apresentar: 
 
(A) clima úmido durante todo o ano. 
(B) baixa diversidade de aves e mamíferos. 
(C) solos básicos, férteis e ricos em minerais. 

(D) maior parte de sua área original conservada. 
(E) vegetação com árvores de galhos tortuosos e 
raízes profundas. 

 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Neste bioma a paisagem é marcada pela presença de 
vegetação rasteira, com liquens e musgos, e animais 
adaptados a temperaturas extremamente frias, como 
a rena e o urso polar. A precipitação é baixa e quando 
ocorre é na forma de neve. Os verões são frios e 
curtos, mas os dias de verão são longos, em que a 
vegetação cresce, floresce e frutifica rapidamente. 
Esse bioma corresponde: 
 
(A) campos temperados. 
(B) floresta tropical. 
(C) estepes. 
(D) tundra. 
(E) chaparral. 

 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
No bosque ao lado do CEPAE, estão presentes 
diversas espécies de animais, plantas, fungos e 
bactérias. O conjunto desses seres vivos constitui: 
  
(A) uma cadeia alimentar.  
(B) uma comunidade biológica.  
(C) um ecossistema.  
(D) uma população.  
(E) um habitat. 

 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Analise o mapa. 

 

  Disponível em:<http//.anabio.com.br>. Acesso em: 
13 mai de 2017. 
 

Quais regiões indicadas no mapa correspondem à 
floresta tropical pluvial? 

(A) I e III 

(B) I e IV 

(C) II e V 

(D) III e IV 

(E) IV e V 

 

 

 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2011/06/055.jpg
https://djalmasantos.files.wordpress.com/2011/06/055.jpg


CEPAE – UFG                    SIMULADO – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

  

SIMULADO – PÁGINA 11 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A ideia da seleção natural proposta por Charles 
Darwin foi, sem dúvida, um grande avanço para a 
biologia. Segundo Darwin, esse processo: 

(A) apenas os organismos mais fortes conseguem 
sobreviver. 
(B) as características desfavoráveis são passadas 
aos descendentes. 
(C) o ambiente seleciona os organismos mais 
adaptados. 
(D) os organismos mais fracos são eliminados. 
(E) o organismo se adapta ao meio ambiente.  

 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o texto a seguir: 
 

Trata-se de um dos mais esplendorosos 
ecossistemas do planeta. Desenvolvendo-se na 
zona intertropical, próximo ao equador, apresentam 
elevadas e constantes taxas de umidade, sendo 
muito rica e variada a sua flora e a sua fauna. 

 
Qual bioma se refere o texto? 
 
(A) Floresta Boreal. 
(B) Savana Africana. 
(C) Mata das Araucárias  
(D) Florestas Temperadas. 
(E) Floresta Pluvial Amazônica. 

 

 

Questões de Química 
Para a resolução das questões considere as massas 
atômicas: hidrogênio (H=1); oxigênio (O= 16); cálcio 
(Ca=40); sódio (Na=23); enxofre (S=32); carbono 
(C=12) 

 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Na reação entre 40 g de hidrogênio (H2) e 380 g de 
oxigênio (O2) podemos afirmar que: 
 
(A) são produzidos 420 g de água (H2O).  
(B) não existe reagente em excesso.    
(C) o reagente em excesso é o oxigênio.  
(D) o reagente em excesso é o hidrogênio.   
(E) nessa proporção a reação não obedece a lei de 
Lavoisier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observando a informação nutricional de um litro de 
leite, figura a seguir,  podemos afirmar que:  
 

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

 

 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Através da solubilidade, da densidade e da 
recristalização é possível fazer a diferenciação entre 
algumas substâncias. Sobre esse assunto é correto 
afirmar: 
 
(A) a solubilidade não depende da temperatura. 
(B) O que pode diferenciar uma substância de outra 
são as propriedades físicas desses materiais. 
(C) a densidade é a relação entre a massa do soluto 
e a massa do solvente em uma solução. 
(D) a recristalização pode ser obtida somente através 
de uma solução saturada. 
(E) água com sal é exemplo de solução que sempre 
será homogênea, independentemente da quantidade 
de soluto e solvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observando os gráficos abaixo, podemos afirmar que: 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) O (1) representa o aquecimento de uma mistura e 
o (2) o aquecimento de uma substância  
(B) O (1) representa o resfriamento de uma mistura e 
o (2) o aquecimento de uma substância  
(C) O (1) representa o aquecimento de uma 
substância e o (2) o resfriamento de uma mistura 
(D) O (1) representam o resfriamento de uma 
substância e o (2) o aquecimento de uma mistura.  
(E) Ambos representam o aquecimento de uma 
substância só que em quantidades diferentes 

 

 

 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Qual das afirmativas abaixo está correta: 
 
(A) misturas homogêneas têm pelo menos duas 
fases. 
(B) na decomposição da água por eletrólise são 
produzidos gás hidrogênio e o gás oxigênio. 
(C) A massa do hidrogênio é utilizada como unidade 
padrão de massa atômica. 
(D) A massa molar da água é igual a 16g/mol 
(E) reação química é a produção de um novo material 
e só ocorre com o aparecimento de evidências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Comparando o sódio (Na) e o carbono (C), podemos 
afirmar: 
 
(A) em um mol de átomos de carbono existe a mesma 
quantidade de átomos que existem em 23 gramas de 
sódio. 
(B) em um mol de átomos de sódio existe o mesmo 
número de átomos que há em 23 g de carbono. 
(C) em 12 g de carbono existem 6X1023 átomos de 
sódio. 
(D) a massa atômica do carbono equivale a duas 
vezes a massa atômica do sódio. 
(E) um átomo de sódio pesa aproximadamente a 
metade do peso de um átomo de carbono. 

 

 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Em 136g de sulfato de cálcio (CaSO4) podemos 
afirmar que: 
 
(A) existem 6X1023 átomos de oxigênio. 
(B) existe a mesma quantidade de átomos de Cálcio, 
enxofre e oxigênio. 
(C) existem 16g de oxigênio. 
(D) existe um mol de partículas de CaSO4. 
(E) existe a mesma quantidade de gramas de Cálcio 
e enxofre. 

 

 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Qual das afirmativas abaixo está correta: 
 
(A) gás hidrogênio e gás oxigênio podem ser obtidos 
na decomposição da água, por aquecimento. 
(B) Solubilidade é a quantidade mínima de um soluto 
que é possível dissolver numa quantidade 
determinada de solvente a uma dada temperatura. 
(C) em uma solução saturada não é possível 
dissolver mais soluto. 
(D) A massa molar do sulfato de sódio (Na2SO4) é 
igual a 146 g/mol. 
(E) meio mol de moléculas apresenta 6X1023 
partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

   
(Bill Watterson. Calvin e Haroldo.) 

 Assinale a alternativa que contém um exemplo de 
aplicação da Primeira Lei de Newton. 

a) Um livro apoiado sobre uma mesa horizontal é 
empurrado horizontalmente para a direita com uma 
força de mesma intensidade da força de atrito que 
atua sobre ele, mantendo-o em movimento retilíneo e 
uniforme. 

b) Quando um tenista acerta uma bola com sua 
raquete, exerce nela uma força de mesma direção e 
intensidade da que a bola exerce na raquete, mas de 
sentido oposto. 

c) Em uma colisão entre duas bolas de bilhar, a 
quantidade de movimento do sistema formado por 
elas imediatamente depois da colisão é igual à 
quantidade de movimento do sistema imediatamente 
antes da colisão. 

d) Em um sistema de corpos onde forças não 
conservativas não realizam trabalho, só pode ocorrer 
transformação de energia potencial em cinética ou de 
energia cinética em potencial. 

e) Se a força resultante que atua sobre um carrinho 
de supermercado enquanto ele se move tiver sua 
intensidade dobrada, a aceleração imposta a ele 
também terá sua intensidade dobrada. 

 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(Cefet-MG) Um veículo segue em uma estrada 
horizontal e retilínea e o seu velocímetro registra um 
valor constante. Referindo-se a essa situação, 
assinale (V) para as afirmativas verdadeiras ou (F) 
para as falsas. 

( ) A aceleração do veículo é nula. 

( ) A resultante das forças que atuam sobre o veículo 
é nula. 

( ) A força resultante que atua sobre o veículo tem o 
mesmo sentido do vetor velocidade. 

  

A sequência correta encontrada é 

a) V F F. 

b) F V F. 

c) V V F. 

d) V F V. 

e) F F V. 

 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFTM) Após a cobrança de uma falta, num jogo de 
futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto 
de um zagueiro. A foto mostra o instante em que a 
bola encontra-se muito deformada devido às forças 
trocadas entre ela e o rosto do jogador. 

 

 A respeito dessa situação, são feitas as seguintes 
afirmações: 

I. A força aplicada pela bola no rosto e a força 
aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, 
sentidos opostos e intensidades iguais, porém, não se 
anulam. 

II. A força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa 
do que a aplicada pela bola no rosto, uma vez que a 
bola está mais deformada do que o rosto. 

III. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante 
mais tempo do que a aplicada pela bola no rosto, o 
que explica a inversão do sentido do movimento da 
bola. 

IV. A força de reação aplicada pela bola no rosto é a 
força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, 
que surge como consequência do impacto. 
 
É correto o contido apenas em 

a) I. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e IV. 

e) II, III e IV. 

 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O peso de um objeto na lua é de 48 N. Determine o 
peso desse objeto na Terra. 

Dados: Gravidade da Terra = 10 m/s2; Gravidade da 
lua = 1,6 m/s2. 

a) 350 N 

b) 300 N 

c) 200 N 

d) 150 N 

e) 50 N 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Marque a alternativa correta a respeito da Terceira lei 
de Newton. 

a) A força normal é a reação da força peso. 

b) Ação e reação são pares de forças com sentidos 
iguais e direções opostas. 

c) A força de ação é sempre maior que a reação. 

d) Toda ação corresponde a uma reação de mesma 
intensidade e sentido. 

e) Toda ação corresponde a uma reação de mesma 
intensidade, mas sentido oposto. 

 

 

 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A ordem de grandeza de uma força de 1000N é 
comparável ao peso de: (tem-se aceleração da 
gravidade = 10m/s²) 
 
a) um lutador de boxe peso pesado. 
b) um tanque de guerra. 
c) um navio quebra-gelo 
d) uma bola de futebol 
e) uma bolinha de pingue-pongue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Unespar-PR) Um corpo com massa de 5 kg é 
lançado sobre um plano horizontal liso, com 
velocidade de 40 m/s. Determine o módulo da 
intensidade da força que deve ser aplicada sobre o 
corpo contra o sentido do movimento, para pará-lo em 
20 s. 

a) 200 N 

b) 20 N 

c) 10 N 

d) 40 N 

e) 8 N 

 

 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(ITA-SP) No campeonato mundial de arco e flecha 
dois concorrentes discutem sobre a física que está 
contida no arco do arqueiro. Surge então a seguinte 
dúvida: quando o arco está esticado, no momento do 
lançamento da flecha, a força exercida sobre a corda 
pela mão do arqueiro é igual à:  

 

I - força exercida pela sua outra mão sobre a madeira 
do arco.  

II - tensão da corda.  

III - força exercida sobre a flecha pela corda no 
momento em que o arqueiro larga a corda.  

 

Neste caso:  

a) todas as afirmativas são verdadeiras.  

b) todas as afirmativas são falsas.  

c) somente I e III são verdadeiras.  

d) somente I e II são verdadeiras.  

e) somente II é verdadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Questões de 51 a 80 

 

Questões de 51 a 55 (opção de inglês) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
ANOTHER REASON TO CHOOSE A MATE WISELY  
By Nicholas Bakalar 
 
Happily married people tend to have lower blood 
pressure than their single peers, but being single may 
be healthier than being unhappily married, a new 
study suggests. The study, published on March 20 in 
The Annals of Behavioral Medicine, sampled 303 
generally healthy men and women, 204 married and 
99 single. Each responded to questions about marital 
quality, social support and mental health. Scales were 
used to rate stress and life satisfaction. Then each 
subject wore a portable blood pressure monitor for 24 
hours while performing their normal activities. The 
groups had little difference in waking blood pressure, 
but married people had significantly larger dips in 
blood pressure during sleep. People whose blood 
pressure does not dip during sleep are at higher risk 
for cardiovascular disease, according to Julianne Holt-
Lunstad, the lead author and an assistant professor of 
psychology at Brigham Young University. On average, 
the unhappily married had higher daytime and 24-hour 
blood pressure readings than single people. Having a 
wide social network had no effect on the trends for 
either married or single people. But marital 
satisfaction was significantly associated with 
satisfaction with life, lower stress, less depression and 
lower waking blood pressure. “Just being married per 
se isn’t helpful,’’ Dr. Holt-Lunstad said, “because you 
can potentially be worse off in an unhappy marriage. 
So, choose wisely.’’ 
 
Disponível em: http://query.nytimes.com/gst/fullpage. 
April 1, 2008. Adaptado. 

 
A revista Anais da Medicina Comportamental, 
publicada em 20 de março de 2008, apresenta um 
artigo relacionado à pesquisa feita sobre as escolhas 
e as decisões  tomadas na vida afetiva. O estudo 
apresentado pelo texto 
 
a) consistiu em uma pesquisa com 303 casais. 
b) comparou a pressão sanguínea de pessoas 
solteiras com a das casadas. 
c) concluiu que a flutuação da pressão sanguínea é a 
mesma entre as pessoas casadas e solteiras. 
d) indicou que as pessoas que são infelizes no 
casamento têm problemas semelhantes aos das 
pessoas solteiras. 
e) mostrou que as pessoas solteiras sofrem mais de 
depressão e estresse do que as malcasadas. 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Ebony and Ivory 

Ebony and ivory live together in perfect harmony 

Side by side on my piano keyboard, oh lord, why don’t 

we?  

We all know that people are the same wherever we go 

There is good and bad in everyone, 

We learn to live, we learn to give 

Each other what we need to survive together alive. 

McCARTNEY, Paul. Disponível em: 

www.paulmccartney.com. Acesso em: 22 maio 2017. 

Em diferentes épocas e lugares, compositores têm 

utilizado seu espaço de produção musical para 

expressar e problematizar questões sociais. Paul 

McCartney, na letra dessa canção, defende 

a) a necessidade de donativos. 

b) o aprendizado compartilhado. 
c) as manifestações culturais. 
d) o bem em relação ao mal. 
e) o respeito étnico. 
 

 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

What is the Blue Whale online suicide game? 

 

Tragic schoolgirl Yulia Konstantinova, 15, posted 

this picture of a blue whale on Instagram shortly 

before jumping to her death 

Blue Whale is a twisted suicide challenge that 
appears to goad vulnerable teens into killing 
themselves. This dangerous game has been linked to 
at least 130 teen deaths in Russia and police in the 
UK have now started warning parents about the 
challenge. 

The Blue Whale suicide game is believed to be an 
online social media group which is encouraging 
people to kill themselves. There are hundreds of 
thousands of posts relating to the sick trend on 
Instagram.It’s thought a group administrator assigns 
daily tasks to members, which they have to complete 
over 50 days. 

http://www.paulmccartney.com/
https://www.thesun.co.uk/tech/3515688/instagram-issues-warning-about-blue-whale-suicide-game-but-then-lets-user-see-sick-self-harm-pics-anyway/
https://www.thesun.co.uk/tech/3515688/instagram-issues-warning-about-blue-whale-suicide-game-but-then-lets-user-see-sick-self-harm-pics-anyway/
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The horrific tasks include self-harming, watching 
horror movies and waking up at unusual hours, but 
these gradually get more extreme. 

On the 50th day, the controlling manipulators behind 
the game reportedly instruct the youngsters to commit 
suicide. 

The NSPCC say children should remember not to 
follow the crowd and not feel pressured into doing 
anything that makes them feel unsafe. 

A spokesperson said: “Children can find it difficult to 
stand up to peer pressure but they must know it’s 
perfectly okay to refuse to take part in crazes that 
make them feel unsafe or scared.” 

“Parents should talk with their children and emphasize 
that they can make their own choices and discuss 
ways of how to say no. 

“Reassuring a child that they can still be accepted 
even if they don’t go along with the crowd will help 
stop them doing something that could hurt them or 
make them uncomfortable.” 

 

Disponível em: 

https://www.thesun.co.uk/news/worldnews/3003805/blue-whale-
suicide-game-online-victims/ Acesso em 18 maio 2017. 

 
O jogo da Baleia Azul refere-se a um suposto 
fenômeno surgido em uma rede social russa, ligado 
ao aumento de suicídios de adolescentes. Acredita-se 
que o jogo esteja relacionado com mais de cem casos 
de suicídio pelo mundo.  
O texto sugere aos pais: 

a) Proibirem a prática do jogo Baleia Azul. 
b) Evitarem que seus filhos utilizem o instagram 

ou outro tipo de rede social. 
c) Certificarem-se de que os sítios acessados 

sejam confiáveis. 
d) Estimularem outras formas de 

entretenimento. 
e) Falarem com os filhos e enfatizarem que eles 

são capazes de tomar a suas próprias 
decisões. 

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
THE ROAD NOT TAKEN 
Robert Frost (1874 – 1963) 
 

Two roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 

Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim 
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that, the passing there 
Had worn them really about the same, 

And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I marked the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way 
I doubted if I should ever come back. 

I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I, 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 

 

O famoso poema The Road Not Taken, de Robert 
Frost, metaforiza a vida como se ela fosse uma 
viagem. No que diz respeito ao título, pode-se afirmar 
que o autor retoma a ideia nele contida no seguinte 
verso: 

 
a) Two roads diverged in a yellow wood. 
b) Then took the other, as just as fair. 
c) Oh, I marked the first for another day! 
d) I took the one less traveled by. 
e) And that has made all the difference. 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
The Fools Who Dream 
 
My aunt used to live in Paris 
I remember, she used to come home 
and tell us these stories about being abroad 
and I remember she told us that she jumped into the 
river 
once, barefoot 
She smiled 
 
Leapt, without looking 
And tumbled into the Seine 
The water was freezing 
She spent a month sneezing 
But said she would do it again 
 
Here's to the ones who dream 
Foolish as they may seem 
Here's to the hearts that ache 
Here's to the mess we make 
 
She captured a feeling 
Sky with no ceiling 
The sunset inside a frame 
 
She lived in her liquor 
And died with a flicker 
I'll always remember the flame 
 
Here's to the ones who dream 
Foolish as they may seem 
Here's to the hearts that ache 
Here's to the mess we make 
 
She told me 
"A bit of madness is key 
To give us new colors to see 
Who knows where it will lead us? 

https://www.thesun.co.uk/news/worldnews/3003805/blue-whale-suicide-game-online-victims/
https://www.thesun.co.uk/news/worldnews/3003805/blue-whale-suicide-game-online-victims/
https://pt.wikipedia.org/wiki/VK_(rede_social)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolesc%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
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And that's why they need us" 
 
So bring on the rebels 
The ripples from pebbles 
The painters, and poets, and plays 
 
And here's to the fools who dream 
Crazy as they may seem 
Here's to the hearts that break 
Here's to the mess we make 
 
I trace it all back to then 
Her, and the snow, and the Seine 
Smiling through it 
She said she'd do it again 
 
A música The Fools Who Dream faz parte da trilha 
sonora do filme La La Land que ganhou o Oscar de 
melhor música no ano de 2017. O refrão da letra da 
música faz alusão às pessoas que sonham. Na 
estrofe, os sonhadores são tidos ou personificados, 
na seguinte ordem, como 
 

a) tolos, sensíveis e bagunceiros. 
b) desleixados, arrogantes e criativos. 
c) lunáticos, apaixonados e irreverentes. 
d) rebeldes, amantes e desligados. 
e) revolucionários, sofredores e obstinados. 

 

 

Questões de 51 a 55 (opção de espanhol) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Dormir para aprender 
Diversos estudios de la Universidad de Harvard 
demuestran que dormir adecuadamente es 
fundamental para aprender los conocimientos 
adquiridos durante el día. Se comprobó que dormir un 
poco, después de aprender una tarea, facilita el 
desarrollo de la misma cuando se vuelve a hacer al 
despertar. Por lo visto, las dos últimas horas de un 
sueño medio de ocho horas son las más importantes, 
pues es cuando se consolida más nuestra memoria. 
Así que más vale estudiar y dormir, que quedarse en 
vela toda la noche.  
Texto adaptado de: Revista DT, Buenos Aires, mayo 
de 2002, p. 16. 
 
Segundo o texto, o aprendiz, para assimilar melhor o 
conteúdo estudado, deve 
 
A) dormir, no mínimo, duas horas diárias. 
B) passar a noite sem dormir. 
C) procurar dormir uma média de oito horas diárias. 
D) dormir durante o dia. 
E) estudar durante o dia e dormir um pouco a noite. 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
El primer caso de Zika en Castellón suma 8 
enfermos en la Comunidad 
 
La Conselleria de Sanidad ha confirmado dos casos 
importados de enfermedad por virus Zika en la 
Comunidad Valenciana, en un varón de 28 años, con 
domicilio en la provincia de Castellón, y una mujer de 
22 años, residente en la provincia de Valencia, que no 
han precisado hospitalización. 
Texto adaptado de: http://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2016/05/17/573b1c61 ca47 41003f8b46a3.html  

 
A confirmação de “dos casos importados de 
enfermedad por virus Zika en la Comunidad 
Valenciana”, indicam que os doentes foram infectados 
 
A) na província de “Valencia”. 
B) no país em que vivem. 
C) na província de “Castellón”.  
D) no hospital em que foram tratados. 
E) em outro país. 
 
 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

“Bachaqueo” el negocio más rentable de 
Venezuela 
 
Javier Lafuente 
Las oscuras y solitarias calles de Caracas no son a 
las cuatro de la mañana el mejor escenario para 
pasear, si es que lo son para algo. A esa hora, 
Daniela, de 27 años, una hija de 7 y otra de 11, inicia 
su particular jornada laboral junto a seis 
“compañeras”; amigas. Durante tres horas recorren 
seis o siete locales de venta de comida y distintos 
mercados. Desde hace año y medio han tejido una 
red que les permite saltarse la ley, algo que en 
Venezuela hace tiempo que se convirtió solo en algo 
que se sugiere cumplir. Daniela es una bachaquera, 
una revendedora de productos por los que puede 
obtener 100 veces más de lo gastado.  
El bachaqueo, sobre todo el contrabando de gasolina, 
era una práctica tradicional en la frontera entre 
Colombia y Venezuela. El bachaco, el origen del 
nombre, es una hormiga culona típica de la zona que 
se caracteriza por cargar sus alimentos encima. 
Cuando se prende un fósforo y la tierra comienza a 
arder, los bachacos salen disparados para cualquier 
lado. Como Daniela a las cuatro de la mañana. 
Texto adaptado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/2
2/america/ 14 6 3947040_019429.html 
 
De acordo com o texto, “bachaqueo” pode ser 
entendido como 
 
A) a prática de comércio ilícita e bastante comum. 
B) a venda de comida em mercados. 
C) o contrabando de gasolina nas fronteiras entre 
países. 
D) a venda de produtos com cem por cento de lucro. 
E) a jornada de trabalho realizada durante a 
madrugada. 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/05/17/573b1c61%20ca47%2041003f8b46a3
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/05/17/573b1c61%20ca47%2041003f8b46a3
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▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Decálogo 
1. El Obrero y el Campesino son dos personas 
2. El Rico, alquila a los dos 
3. El Líder ¨Cuentéa¨ a los tres 
4. El Vago, descansa por los cuatro 
5. El Comerciante, roba a los cinco 
6. El Cantinero, embriaga a los seis 
7. La Mujer, engaña a los siete 
8. El Médico, mata a los ocho 
9. El Cura, absuelve a los nueve 
10. El Diablo, arréa con los diez.  
Autor del poema: Anónimo 
 
No poema decálogo, o autor faz uso de vários 
personagens com a intenção de  
 
A) estabelecer as relações de poder do “Rico”, do 
“Líder” e do “Diablo”. 
B) demonstrar de maneira irônica as relações entre 
os personagens. 
C) criticar o papel da “Mujer” na sociedade. 
D) distinguir as relações de hierarquia entre as 
diferentes profissões. 
E) enaltecer a importância do “Médico” e do “Cura”. 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 
 
Os textos publicitários são campanhas que lutam 
contra, respectivamente, 
 

A) a fome e a desnutrição infantil, o antitabagismo e 
os maus tratos de animais. 
B) a fome mundial, o cigarro e a criação de raças 
violentas de animais. 
C) a violência infantil, a violência nas penitenciárias e 
a adoção de animais. 
D) a fome e a desnutrição infantil, o fumo e os maus 
tratos de animais. 

E) a fome e a violência infantil, a violência de gênero 
e o tráfico de animais. 

 

 

Questões de 51 a 55 (opção de francês) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Brésil: le Président Michel Temer réclame la 
suspension de l’enquête qui le vise 

Donné mort politiquement par une bonne partie de 
Brasilia, le président brésilien, Michel Temer, joue ce 
qui pourrait être sa dernière carte. Lors d’une 
allocution « à la nation », samedi 20 mai, le chef de 
l’Etat, qui fait l’objet d’une enquête ouverte par la Cour 
suprême la veille, pour « corruption passive », 
« obstruction à la justice » et « participation à une 
organisation criminelle », a exigé la suspension de 
l’investigation. 
Motif : la bande sonore confondant le président, livrée 
à la police par Joesley Batista, propriétaire du géant 
de l’agroalimentaire JBS, aurait été « manipulée » et 
« modifiée ». 
L’enregistrement, dont le groupe de médias Globo, 
propriétaire de la chaîne de télévision la plus regardée 
dans le pays, avait donné la teneur dans la soirée du 
mercredi 18 mai, laisse entendre que Michel Temer 
aurait acheté le silence d’Eduardo Cunha, l’ancien 
président de la chambre des députés, condamné en 
mars à 15 ans de prison pour corruption. 
Il s’agit de la deuxième requête en clémence 
effectuée par le président auprès de la Cour suprême. 
La précédente, déposée vendredi, lui a déjà été 
refusée. Les avocats de Michel Temer y faisaient 
valoir l’Habeas Corpus, arguant que le président, « un 
vieil homme de 76 ans », n’était pas habitué aux 
conversations avec des chefs d’entreprise retors.  
 
LE MONDE | 21.05.2017 | Par Claire Gatinois (São 
Paulo, correspondante) 
 
O Jornal Le Monde traz informações sobre a crise 
politica vivida pelo Brasil. Segundo o texto, NÃO é 
correto afirmar que: 
 
A) ( ) O texto acima aponta quais foram as 
acusações feitas a Michel Temer. 
B) ( ) O texto acima menciona o discurso feito à 
nação brasileira.  
C) ( ) O texto a cima menciona a suspeita de 
manipulação das provas de áudio. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://www.lemonde.fr/justice/
http://www.lemonde.fr/police/
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/05/19/bresil-le-president-michel-temer-accuse-d-obstruction-a-la-justice_5130774_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/05/19/bresil-le-president-michel-temer-accuse-d-obstruction-a-la-justice_5130774_3222.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/entendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/valoir/
http://www.lemonde.fr/journaliste/claire-gatinois/
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D) ( ) O texto acima acusa a Rede Globo de 
Televisão de divulgar os áudios feitos por Joesley 
Batista. 
E) ( ) O texto acima informa a idade de Michel 
Temer. 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A Rio de Janeiro, un musée en mémoire des 
esclaves menacé de fermeture 
 

 
 
La mairie a cessé de subventionner l’Institut de 
recherche et de mémoire sur les « pretos novos », qui 
fait la lumière sur le sort réservé aux esclaves morts à 
leur arrivée en Amérique. 
Merced Guimaraes en pleure de rage. « C’est une 
honte », souffle-t-elle. La directrice de l’Institut de 
recherche et de mémoire sur les « Pretos Novos » 
(IPN), un musée dédié aux esclaves brésiliens, dont 
une partie des ossements a été découverte dans le 
sous-sol de sa maison, à Rio de Janeiro, pourrait 
fermer ses portes d’ici au mois de juillet. « Nous 
n’avons plus les moyens », explique celle qui est 
devenue la star de son quartier. 
La mairie de Rio, qui subventionne le musée depuis 
2013 à hauteur de 9 000 reais (2 580 euros) par mois, 
a soudain interrompu ses paiements en mars. Depuis, 
l’IPN vit sur ses réserves et grâce à l’aide de 
bénévoles. Pour obtenir à nouveau de l’argent public, 
la directrice est baladée de département en 
département au sein de la mairie, et sommée de 
détailler son « projet ». « Ils nous assomment avec la 
bureaucratie. La réalité, c’est qu’il n’y a pas de volonté 
politique pour maintenir ce lieu », se désole Blonsom 
Faria, anthropologue à l’IPN. 
Opiniâtre, Merced Guimaraes lutte pour maintenir ce 
lieu de mémoire devenu le combat de sa vie. Celui-ci 
accueille, selon elle, entre 15 000 et 20 000 
personnes chaque année. 
 
LE MONDE | 23.05.2017  | Par Claire Gatinois (Rio de 
Janeiro, envoyée spéciale)  
 
Após a leitura do texto podemos inferir que: 
 
A) ( ) A diretora do instituto “Pretos Novos” 
precisará fechar as portas depois de encontrar ossos 
humanos no subsolo do museu. 
B) ( ) O museu recebe ajuda internacional, cerca 
de 2.580 euros por mês. 
C) ( ) O texto relata o desolamento de Blonsom 
Faria quanto a burocracia brasileira e a falta de 
vontade política. 
D) ( ) O museu recebe a visita de stars de todo o 
mundo. 

E) ( ) O museu será fechado, pois recebe um 
número insignificante de visitantes por ano. 

 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Attentat de Manchester: une tragédie européenne 
 
L’attentat survenu le 22 mai en Grande-Bretagne, 
revendiqué par l’organisation Etat islamique, montre, 
après ceux de Londres, Paris, Berlin, Stockholm, que 
la tragédie est commune et doit être abordée 
ensemble 
Editorial du « Monde ». Peu après l’attentat de 
Manchester, lundi 22 mai, la première ministre 
britannique a eu les mots justes. « Nous luttons pour 
comprendre le cerveau perverti et dérangé qui a 
considéré qu’une salle remplie de jeunes enfants 
n’était pas un lieu attendrissant mais une occasion de 
commettre un carnage », a dit Theresa May. Car tel 
était bien l’objectif poursuivi par Salman Abedi, le 
Britannique d’origine libyenne, âgé de 22 ans, qui a 
fait exploser une charge artisanale à la sortie d’une 
salle de concert : tuer le plus grand nombre possible 
d’enfants. C’était sur le sol de la Grande-Bretagne, 
mais c’est une tragédie européenne. 
Tous les détails comptent dans cet attentat, le plus 
grave perpétré outre-Manche depuis juillet 2005. Le 
lieu, d’abord : la Manchester Arena, qui peut contenir 
plus de 20 000 personnes, est la plus grande salle de 
la métropole du nord-ouest de l’Angleterre. Le public, 
ensuite : des fillettes avec leurs parents, des 
adolescentes venues applaudir une de leurs idoles, 
l’Américaine Ariana Grande, jeune star du R’n’B. 
L’heure, enfin : 22 h 30, le moment de la bousculade 
de fin de concert, quand le public s’agglutine vers 
l’une des sorties communiquant directement avec la 
gare, où nombre de parents étaient venus récupérer 
leurs enfants. 
 
LE MONDE | 24.05.2017  
 
A nação Inglesa se sentiu fortemente abatida depois 
do ataque terrorista de 22/05/17. Após a leitura do 
texto pode-se afirmar que: 
 
A) ( ) O fato de o terrorista ter nacionalidade 
inglesa não interferiu no estado de comoção das 
pessoas. 
B) ( ) A tragédia em solo Britânico atingiu 
fortemente toda à Europa. 
C) ( ) Segundo Theresa May, essa é uma luta que 
diz respeito apenas aos ingleses. 
D) ( ) Esse atentado só perde em gravidade para 
o que aconteceu em 2005, também na Inglaterra. 
E) ( ) O atentado foi uma forma de atacar os 
Estados Unidos uma vez que a cantora é norte 
americana. 

 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/journaliste/claire-gatinois/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/comprendre/
http://www.lemonde.fr/cerveau/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/exploser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tuer/
http://www.lemonde.fr/bretagne/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/contenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/applaudir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/r%C3%A9cup%C3%A9rer/
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▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
La « Charge Mentale » portée par les femmes, une 
évidence quotidienne 
 
Cette planche est extraite de la bande dessinée 
d'Emma sur la charge mentale, intitulée "Fallait 
demander".  
Une bande dessinée publiée sur Internet a mis en 
images ce qu'est "la charge mentale", cette 
préoccupation constante des femmes pour tout ce qui 
relève de la gestion du foyer. Son succès a mis en 
exergue une inégalité qui perdure dans les couples.   
 

 

LE FIGARO. 19 mai 2017. Par Léa Baron 

 
La "charge mentale", un concept venu du Québec. 
C'est ce travail d'organisation domestique invisible qui 
incombe encore largement aux femmes. Une 
chercheure québécoise, Nicole Brais à l'Université de 
Laval, l'a définie ainsi, c'est "ce travail de gestion, 
d'organisation et de planification, qui est à la fois 
intangible, incontournable et constant, et qui a pour 
objectifs la satisfaction des besoins de chacun et la 
bonne marche de la résidence." 

 

Tendo como referencia as duas charges acima, é 
correto afirmar: 
 
A) ( ) Para as feministas o conceito de carga 
mental só diz respeito àquelas mulheres que dedicam 
suas vidas a cuidar de suas casas. 
B) ( ) Há mulheres que se dedicam tão fortemente 
ao trabalho doméstico que não conseguem esquecê-
lo nem nos momentos de lazer. 
C) ( ) As mulheres reclamam do trabalho 
doméstico, mas não sabem compartilhá-lo com seus 
companheiros. 
D) ( ) Pesquisa realizada no Canadá, aponta que 
as atividades domésticas impostas às mulheres 
oneram profundamente sua carga mental. 
E) ( ) Todo o trabalho desenvolvido pela mulher 
atual é reconhecido pelo homem atual. 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
Savez-vous d'où vient la Fête du 1er mai ? 
 
En France, le 1er mai est un jour chômé et payé 
depuis 1947. Mais la fête du travail puise ses origines 
dans une grève généralisée de salariés américains en 
1886. 
Le saviez-vous? Le 1er mai français vient en réalité 
des États-Unis. Le 1er mai 1886, une grève 
généralisée - suivie par près de 350.000 travailleurs - 
paralyse un nombre important d'usines outre-
Atlantique. Les salariés réclament la journée de travail 
de 8 heures mais les patrons s'y opposent. La 
contestation est particulièrement vive à Chicago, dans 
l'Illinois. Le 3 mai, environ 10.000 ouvriers grévistes 
se massent devant les usines Mc Cormick pour 
protester contre les briseurs de grève et les conspuer. 
La police charge alors la foule puis l'armée intervient, 
faisant 6 morts et de nombreux blessés. Le 
lendemain, un meeting de protestation réunit près de 
150.000 personnes. La ville est en état de siège et 
une bombe explose tuant 15 policiers. Si les 
manifestants obtiennent gain de cause, le bilan est 
lourd avec plus de dix morts du côté des travailleurs.  
Trois ans après les émeutes de Chicago, en 1889, 
l'International socialiste se réunit à Paris et adopte le 
1er mai comme «journée internationale des 
travailleurs». Pour la petite histoire, en 1890, les 
manifestants arboraient un triangle rouge qui 
symbolisait leur triple revendication: 8 heures de 
travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Mais 
l'insigne sera vite remplacée par une fleur 
d'églantine... avant de céder la place à du muguet.  

LE FÍGARO. Par Guillaume Poingt. Mis à jour le 
02/05/2017.  

 
Segundo o texto é correto afirmar que: 
 
A) ( ) primeiro de maio é uma festa de origem 
francesa. 
B) ( ) Desde 1886 o feriado de primeiro de maio 
passou a ser pago aos funcionários. 
C) ( ) A luta dos trabalhadores era por 8 horas de 
trabalho 8 horas de sono e 8 horas de lazer. 

http://information.tv5monde.com/auteur/lea-baron
http://plus.lefigaro.fr/page/guillaume-poingt-0
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D) ( ) a luta dos trabalhadores era apenas pela 
redução das horas de trabalho. 
E) ( ) O número de trabalhadores em greve era 
insignificante por isso não tiveram seus objetivos 
atendidos. 
 
 

 

Questões de 56 a 80 

 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 
Disponível em:  
www.assine.abril.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012 
(adaptado). 
 
Com o advento da internet, as versões de revistas 
também se adaptaram às novas tecnologias. A 
análise do texto publicitário apresentado revela que o 
surgimento das novas tecnologias 

A) proporcionou mudanças no paradigma de 
consumo e oferta de revistas. 

B) incentivou a desvalorização das revistas e 
livros impressos. 

C) viabilizou a aquisição de novos equipamentos 
digitais. 

D) aqueceu o mercado de venda de 
computadores. 

E) diminuiu os incentivos à compra de 
eletrônicos. 

 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O léxico e a cultura 

Potencialmente, todas as línguas de todos os tempos 
podem candidatar-se a expressar qualquer conteúdo. 
A pesquisa linguística do século XX demonstrou que 
não há diferença qualitativa entre os idiomas do 
mundo – ou seja, não há idiomas gramaticalmente 
mais primitivos ou mais desenvolvidos. Entretanto, 
para que possa ser efetivamente utilizada, essa 
igualdade potencial precisa realizar-se na prática 
histórica do idioma, o que nem sempre acontece. 
Teoricamente, uma língua com pouca tradição escrita 
(como as línguas indígenas brasileiras) ou uma língua 
já extinta (como o latim ou o grego clássicos) podem 
ser empregadas para falar sobre qualquer assunto, 
como, digamos, física quântica ou biologia molecular. 
Na prática, contudo, não é possível, de uma hora 
para outra, expressar tais conteúdos em camaiurá ou 
latim, simplesmente porque não haveria vocabulário 
próprio para esses conteúdos. É perfeitamente 
possível desenvolver esse vocabulário específico, 

seja por meio de empréstimos de outras línguas, seja 
por meio da criação de novos termos na língua em 
questão, mas tal tarefa não se realizaria em pouco 
tempo nem com pouco esforço. 

BEARZOTI FILHO, P. Miniaurélio: o dicionário da 
língua portuguesa. Manual do professor. Curitiba: 
Positivo, 2004 (fragmento) 

Estudos contemporâneos mostram que cada língua 
possui sua própria complexidade e dinâmica de 
funcionamento. O texto ressalta essa dinâmica, na 
medida em que enfatiza 

A) a inexistência de conteúdo comum a todas as 
línguas, pois o léxico contempla visão de 
mundo particular específica de uma cultura. 

B) a existência de línguas limitadas por não 
permitirem ao falante nativo se comunicar 
perfeitamente a respeito de qualquer 
conteúdo. 

C) a tendência a serem mais restritos o 
vocabulário e a gramática de línguas 
indígenas, se comparados com outras línguas 
de origem europeia. 

D) a existência de diferenças vocabulares entre 
os idiomas, especificidades relacionadas à 
própria cultura dos falantes de uma 
comunidade. 

E) a atribuição de maior importância 
sociocultural às línguas contemporâneas, 
pois permitem que sejam abordadas 
quaisquer temáticas, sem dificuldades. 

 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

LAERTE. Disponível em: 
http://blog.educacional.com.br. Acesso em: 8 set. 
2011. 

Que estratégia argumentativa leva o personagem do 
terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? 

A) Prova concreta, ao expor o produto ao 
consumidor. 

B) Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem 
técnica. 

C) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta 
com um produto eletrônico. 

D) Comparação, ao enfatizar que os produtos 
apresentados anteriormente são inferiores. 

E) Indução, ao elaborar o discurso de acordo 
com os anseios do consumidor. 
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Quem não gosta do Big Brother diz que os reality 
shows são programas vazios, sem cultura. No mundo 
árabe, esse problema já foi resolvido: em The 
Millions’ Poet (“O Poeta dos Milhões”), líder de 
audiência no golfo pérsico, o prêmio vai para o melhor 
poeta. O programa, que é transmitido pela Abu Dhabi 
TV e tem 70 milhões de espectadores, é uma 
competição entre 48 poetas de 12 países árabes — 
em que o vencedor leva um prêmio de US$ 1,3 
milhão. Mas lá, como aqui, o reality gera controvérsia. 
O BBB teve a polêmica dos “coloridos” (grupo em que 
todos os participantes eram homossexuais). E 
Millions’ Poet detonou uma discussão sobre os 

direitos da mulher no mundo árabe. 

GARATTONI, B. O American Idol islâmico. 
SuperInteressante. Edição 278, maio 2010 
(fragmento). 

No trecho “Mas lá, como aqui, o reality gera 
controvérsia”, o termo destacado foi utilizado para 
estabelecer uma ligação com outro termo presente no 
texto, isto é, fazer referência ao 

A) vencedor, que é um poeta árabe. 
B) poeta, que mora na região da Arábia. 
C) mundo árabe, local em que há o programa. 
D) Brasil, lugar onde há o programa BBB. 
E) programa, que há no Brasil e na Arábia. 

 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Novas tecnologias  

Atualmente, prevalece na mídia um discurso 
de exaltação das novas tecnologias, principalmente 
aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. 
Expressões frequentes como “o futuro já chegou”, 
“maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o 
mundo” “fetichizam” novos produtos, transformando-
os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por 
esse motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas e 
mochilas o “futuro” tão festejado.  

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras 
vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 
aparelho capitalista controlador. Há perversão, 
certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 
Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de 
dependência mútua com os veículos de comunicação, 
que se estreita a cada imagem compartilhada e a 
cada dossiê pessoal transformado em objeto público 
de entretenimento.  

Não mais como aqueles acorrentados na 
caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, 
por espontânea vontade, a esta relação 
sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual 
tanto controlamos quanto somos controlados.  

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

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa 
criar uma base de orientação linguística que permita 

alcançar os leitores e convencê-los com relação ao 
ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a 
escolha das formas verbais em destaque objetiva  
A) criar relação de subordinação entre leitor e autor, 
já que ambos usam as novas tecnologias.  
B) enfatizar a probabilidade de que toda população 
brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias.  
C) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que 
hoje as pessoas são controladas pelas novas 
tecnologias.  
D) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que 
ele manipula as novas tecnologias e por elas é 
manipulado.  
E) demonstrar ao leitor sua parcela de 
responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 
controlem as pessoas.  
 

▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O bit na galáxia de Gutenberg  

Neste século, a escrita divide terreno com 
diversos meios de comunicação. Essa questão nos 
faz pensar na necessidade da “imbricação, na 
coexistência e interpretação recíproca dos diversos 
circuitos de produção e difusão do saber...”.  

É necessário relativizar nossa postura frente 
às modernas tecnologias, principalmente à 
informática. Ela é um campo novidativo, sem dúvida, 
mas suas bases estão nos modelos informativos 
anteriores, inclusive, na tradição oral e na capacidade 
natural de simular mentalmente os acontecimentos do 
mundo e antecipar as consequências de nossos atos. 
A impressão é a matriz que deflagrou todo esse 
processo comunicacional eletrônico. Enfatizo, assim, 
o parentesco que há entre o computador e os outros 
meios de comunicação, principalmente a escrita, uma 
visão da informática como um “desdobramento 
daquilo que a produção literária impressa e, 
anteriormente, a tradição oral já traziam consigo”.  

NEITZEL. L. C. Disponível em: 
www.geocities.com. Acesso em: 1 ago. 2012 
(adaptado). 

Ao tecer considerações sobre as tecnologias da 
contemporaneidade e os meios de comunicação do 
passado, esse texto concebe que a escrita contribui 
para uma evolução das novas tecnologias por  

A) se desenvolver paralelamente nos meios 
tradicionais de comunicação e informação.  
B) cumprir função essencial na contemporaneidade 
por meio das impressões em papel.  
C) realizar transição relevante da tradição oral para o 
progresso das sociedades humanas.  
D) oferecer melhoria sistemática do padrão de vida e 
do desenvolvimento social humano.  
E) fornecer base essencial para o progresso das 
tecnologias de comunicação e informação. 
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▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Em uma escala de 0 a 10, o Brasil está entre 3 e 4 no 
quesito segurança da informação. “Estamos 
começando a acordar para o problema. Nessa 
história de espionagem corporativa, temos muita lição 
a fazer. Falta consciência institucional e um longo 
aprendizado. A sociedade caiu em si e viu que é uma 
coisa que nos afeta”, diz S.P., pós-doutor em 
segurança da informação. Para ele, devem ser 
estabelecidos canais de denúncia para esse tipo de 
situação. De acordo com o conselheiro do Comitê 
Gestor da Internet (CGI), o Brasil tem condições de 
desenvolver tecnologia própria para garantir a 
segurança dos dados do país, tanto do governo 
quanto da população. “Há uma massa de 
conhecimento dentro das universidades e em 
empresas inovadoras que podem contribuir propondo 
medidas para que possamos mudar isso [falta de 
segurança] no longo prazo”. Ele acredita que o 
governo tem de usar o seu poder de compra de 
softwares e hardwares para a área da segurança 
cibernética, de forma a fomentar essas empresas, a 
produção de conhecimento na área e a construção de 
uma cadeia de produção nacional. 

SARRES, C. Disponível em: www.ebc.com.br. Acesso 
em: 22 nov. 2013 (adaptado). 

Considerando-se o surgimento da espionagem 
corporativa em decorrência do amplo uso da internet, 
o texto aponta uma necessidade advinda desse 
impacto, que se resume em  

A) alertar a sociedade sobre os riscos de ser 
espionada.  

B) promover a indústria de segurança da 
informação.  

C) discutir a espionagem em fóruns 
internacionais.  

D) incentivar o aparecimento de delatores.  
E) treinar o país em segurança digital. 

 
 

▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais 
bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um 
fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar 
qualquer forma da língua em suas atividades 
escritas? Não deve mais corrigir? Não! Há outra 
dimensão a ser considerada: de fato, no mundo real 
da escrita, não existe apenas um português correto, 
que valeria para todas as ocasiões: o estilo dos 
contratos não é o mesmo do dos manuais de 
instrução; o dos juízes do Supremo não é o mesmo 
do dos cordelistas; o dos editoriais dos jornais não é o 
mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos 
jornais. Ou do de seus colunistas.  

POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua 
Portuguesa, ano 5, n. 67, maio 2011 (adaptado).  

Sírio Possenti defende a tese de que não existe um 
único “português correto”. Assim sendo, o domínio da 
língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber  

A) descartar as marcas de informalidade do 
texto.  

B) reservar o emprego da norma padrão aos 
textos de circulação ampla.  

C) moldar a norma padrão do português pela 
linguagem do discurso jornalístico.  

D) adequar as formas da língua a diferentes 
tipos de texto e contexto.  

E) desprezar as formas da língua previstas pelas 
gramáticas e manuais divulgados pela escola. 

 

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o 
sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de 
atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos 
os outros textos significativos, reconhecer nele o tipo 
de leitura que o seu autor pretendia e, dono da 
própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou 
rebelar-se contra ela, propondo uma outra não 
prevista.  

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do 
mundo. São Paulo: Ática, 1993. 

Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o 
processo de produção de sentidos, valendo-se da 
metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se 
evidente pelo fato de o texto  

A) ressaltar a importância da intertextualidade.  
B) propor leituras diferentes das previsíveis.  
C) apresentar o ponto de vista da autora.  
D) discorrer sobre o ato de leitura.  
E) focar a participação do leitor.  

 

▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O livro A fórmula secreta conta a história de um 
episódio fundamental para o nascimento da 
matemática moderna e retrata uma das disputas mais 
virulentas da ciência renascentista. Fórmulas 
misteriosas, duelos públicos, traições, genialidade, 
ambição – e matemática!  

Esse é o instigante universo apresentado no livro, que 
resgata a história dos italianos Tartaglia e Cardano e 
da fórmula revolucionária para resolução de 
equações de terceiro grau. A obra reconstitui um 
episódio polêmico que marca, para muitos, o início do 
período moderno da matemática. Em última análise, 
A fórmula secreta apresenta-se como uma ótima 
opção para conhecer um pouco mais sobre a história 
da matemática e acompanhar um dos debates 
científicos mais inflamados do século XVI no campo. 
Mais do que isso, é uma obra de fácil leitura e uma 
boa mostra de que é possível abordar temas como 
álgebra de forma interessante, inteligente e acessível 
ao grande público.  

Duelos, segredos e matemática. Disponível em: 
http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 6 out. 2015 
(adaptado).  

Na construção textual, o autor realiza escolhas para 
cumprir determinados objetivos. Nesse sentido, a 
função social desse texto é  
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A) interpretar a obra a partir dos acontecimentos 
da narrativa.  

B) apresentar o resumo do conteúdo da obra de 
modo impessoal.  

C) fazer a apreciação de uma obra a partir de 
uma síntese crítica.  

D) informar o leitor sobre a veracidade dos fatos 
descritos na obra.  

E) classificar a obra como referência para 
estudiosos da matemática.  

 

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Aquele bêbado  

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

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

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

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

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

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

A) metaforização do sentido literal do verbo “beber”.  
B) aproximação exagerada da estética abstracionista.  
C) apresentação gradativa da coloquialidade da 
linguagem.  
D) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras 
coroas”.  
E) citação aleatória de nomes de diferentes artistas.  

 

▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Canção do vento e da minha vida 

O vento varria as folhas, 
O vento varria os frutos, 
O vento varria as flores... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De frutos, de flores, de folhas. 
[...] 

O vento varria os sonhos 
E varria as amizades... 
O vento varria as mulheres... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De afetos e de mulheres. 
 
O vento varria os meses 

E varria os teus sorrisos... 
O vento varria tudo! 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De tudo. 
 
BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de 
Janeiro: José Aguilar, 1967. 

Na estruturação do texto, destaca-se  

A) a construção de oposições semânticas.  
B) a apresentação de ideias de forma objetiva.  
C) o emprego recorrente de figuras de linguagem, 
como o eufemismo.  
D) a repetição de sons e de construções sintáticas 
semelhantes.  
E) a inversão da ordem sintática das palavras. 

 

 

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Esses chopes dourados  

[...] quando a geração de meu pai  
batia na minha 
a minha achava que era normal  
que a geração de cima  
só podia educar a de baixo  
batendo  
 
quando a minha geração batia na de vocês  
ainda não sabia que estava errado  
mas a geração de vocês já sabia  
e cresceu odiando a geração de cima  
 
aí chegou esta hora  
em que todas as gerações já sabem de tudo  
e é péssimo  
ter pertencido à geração do meio  
tendo errado quando apanhou da de cima  
e errado quando bateu na de baixo 
  
e sabendo que apesar de amaldiçoados  
éramos todos inocentes.  
 
WANDERLEY, J. In: MORICONI, I. (Org.). Os cem 
melhores poemas brasileiros do século. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001 (fragmento). 

Ao expressar uma percepção de atitudes e valores 
situados na passagem do tempo, o eu lírico manifesta 
uma angústia sintetizada na  

A) compreensão da efemeridade das convicções 
antes vistas como sólidas.  

B) consciência das imperfeições aceitas na 
construção do senso comum.  

C) revolta das novas gerações contra modelos 
tradicionais de educação.  

D) incerteza da expectativa de mudança por 
parte das futuras gerações.  

E) crueldade atribuída à forma de punição 
praticada pelos mais velhos.  
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▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Querido diário 
Hoje topei com alguns conhecidos meus 
Me dão bom-dia, cheios de carinho 
Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus 
Eles têm pena de eu viver sozinho 
[...] 
Hoje o inimigo veio me espreitar 
Armou tocaia lá na curva do rio 
Trouxe um porrete a mó de me quebrar 
Mas eu não quebro porque sou macio, viu 
 
HOLANDA, C. B. Chico. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 
2013 (fragmento). 
 
Uma característica do gênero diário que aparece na 
letra da canção de Chico Buarque é o(a) 
  

A) diálogo com interlocutores próximos.  
B) recorrência de verbos no infinitivo.  
C) predominância de tom poético.  
D) uso de rimas na composição.  
E) narrativa autorreflexiva.  

 

 

▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
TEXTO I 
Versos de amor 
 
A um poeta erótico 
Oposto ideal ao meu ideal conservas. 
Diverso é, pois, o ponto outro de vista 
Consoante o qual, observo o amor, do egoísta 
Modo de ver, consoante o qual, o observas. 
 
Porque o amor, tal como eu o estou amando, 
É Espírito, é éter, é substância fluida.  
É assim como o ar que a gente pega e cuida, 
Cuida, entretanto, não o estar pegando! 
 
É a transubstanciação de instintos rudes, 
Imponderabilíssima, e impalpável, 
Que anda acima da carne miserável 
Como anda a garça acima dos açudes! 
 
ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1996 (fragmento). 
 
TEXTO II 
Arte de amar 
 
Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua 
alma. 
A alma é que estraga o amor. 
Só em Deus ela pode encontrar satisfação. 
Não noutra alma. 
Só em Deus — ou fora do mundo. 
As almas são incomunicáveis. 
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. 
Porque os corpos se entendem, mas as almas não. 
 
BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1993. 
 

Os Textos I e II apresentam diferentes pontos de vista 
sobre o tema amor. Apesar disso, ambos definem 
esse sentimento a partir da oposição entre 
  

A) satisfação e insatisfação.  
B) egoísmo e generosidade.  
C) felicidade e sofrimento.  
D) corpo e espírito.  
E) ideal e real. 

 

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Abaixo vê-se na imagem o artista Roy Lischenstein: 

 

 
 

a) Foi um artista que produziu obras Abstratas. 

b) Foi um artista de produziu obras figurativas 

realistas. 

c) Foi um artista que produziu Op Art. 

d) Foi um artista expoente da Pop Arte americana. 

 e) Nenhuma das questões estão corretas. 

 

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

correta: 
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a) É um quadro de características Surrealista de 

Salvador Dali. 

b)  É um quadro de características da Op Art e o 

artista é Victor Vasarely. 

c) É um quadro do período modernista brasileiro 

de Tarsila do Amaral. 

d) É um quadro do período Barroco brasileiro de 

Antônio Francisco Lisboa. 

e)  Nenhuma das questões estão corretas. 

 

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

questão correta: 

 

 
 

a) É um quadro de características Surrealista de 

Salvador Dali. 

b)  É um quadro de características 

Expressionista de Cândido Portinari. 

c) É um quadro do período modernista brasileiro 

de Tarsila do Amaral. 

d) É um quadro do período Barroco brasileiro de 

Antônio Francisco Lisboa. 

e)  Nenhuma das questões estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a imagem abaixo e assinale a questão 

correta: 

 

 
 

a) É um quadro de características Surrealista de 

Salvador Dali. 

b) É um quadro de características Expressionista de 

Vincent Van Gogh. 

c) É um quadro do período modernista brasileiro de 

Ismael Neri. 

d) É um quadro do contemporâneo. 

e)  Nenhuma das questões estão corretas. 

 

▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A charge é gênero textual não verbal, diante da 

charge abaixo pode-se dizer que: 

 
 
a) A charge é sobre um fato local de forma acrítica. 

b) A charge fala de um fato universal, todos 

entendem. 

c) A charge é instrumento de crítica de temas sociais 

e políticos, locais e nacionais. 

d) A charge não fala de temas de interesse social e 

político. 

e) Nenhuma questão é correta. 
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▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia a citação abaixo: 
 
“O megaevento é uma produção da mídia. Sem a 
mídia, existe o esporte, mas não o megaevento. E a 
mídia transmite uma versão do jogo, mas não o jogo 
em si. Uma forma simples para compreender essa 
diferença é analisar a reação de uma pessoa quando 
ela vai a um estádio de futebol pela primeira vez. 
Como está acostumada a assistir à partida pela 
televisão, estranha por não ter narrador, 
comentarista, replay, tira-teima etc. Outra situação é 
um jogo fraco tecnicamente ser editado de forma que 
pareça repleto de lances de qualidade e emoção.  
A imprensa transforma o acontecimento esportivo em 
um espetáculo. A narrativa é trabalhada com esse 
fim. (p. 145).” 
 Padeiro, S. (2014). A espetacularização do esporte e 
o infotenimento no jornalismo esportivo: o Globo 
Esporte (TV) e o Uol Esporte durante a Copa do 
Mundo de 2014. Revista Alterjor, São Paulo, v.2, n. 
10. 

 
O autor faz uma crítica à forma como a 

mídia propaga uma visão fragmentada do esporte por 
meio de imagens, luzes, ídolos, edições que trás uma 
ilusão do que de fato representa o esporte. Essa 
espetacularização do esporte acontece em grande 
parte por um interesse do atual sistema hegemônico, 
que visa: 

 
a) Valorizar o sentido no esporte capitalizado que é 

uma ideia do jogo como divertimento, prazer 

espontâneo e sem interesses. 

b) A negação do esporte, que quando é perpassado 

de forma fragmentada é consequentemente 

ocultado. Assim outros elementos da Cultura 

Corporal terão mais espaço nas mídias como a 

Ginástica e a Capoeira. 

c) A valorização dos grandes atletas como ídolos da 

nação, que trazem um pouco de felicidade para 

uma população tão sofrida. 

d) O lucro que surge como principal meta e as 

pessoas são induzidas ao consumismo e à 

submissão ao sistema.  

e) Transformar o esporte, pois se entende que o 

mesmo deve seguir a modernização a partir das 

novas tecnologias. 

 

▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o trecho do artigo abaixo: 
 
“A Comunicação Práxica caracteriza-se pela 
estratégia motriz dos participantes, sendo ela que 
define as interações numa situação de jogo. Nos 
jogos de cooperação e oposição, um jogador não 
consegue atuar no campo de jogo sozinho por muito 
tempo. É necessário criar uma estratégia de interação 
motriz para alcançar os objetivos do jogo, e para isso, 
é essencial essa comunicação.” 

RIBAS, João Francisco Magno; SOARES, Leys 
Eduardo dos Santos; SILVA, Pierre Normando 
Gomes. Comunicação motriz nos jogos populares: 
uma análise praxiológica. Santa Maria: Ed. UFSM, 
2008. 

 
Compreender as formas de comunicação 

dentro de um contexto de jogo é fundamental para 
alcançar qualquer objetivo no esporte. As 
comunicações dentro dos jogos esportivos se 
manifestam por: 

 
a) Ações predeterminadas ou escolhidas 

coletivamente que se efetivam no momento do 
jogo. 

b) Um conjunto de habilidades individuais de cada 
participante que compartilhada com o coletivo 
constituem as formas de comunicações dentro do 
jogo. 

c) Um conjunto de códigos individuais ou coletivos, 
como olhares, gestos, movimentações, 
estratégias espontâneas ou combinadas a partir 
dos elementos técnicos e táticos.  

d) Ações verbais que irão orientar a sua equipe 
durante a vivência dos jogos, como pedir a bola 
verbalmente e advertir um colega quando um 
marcador se aproxima.  

e) Formas de movimentação tática estabelecidas de 
forma consensual. 
 

▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a charge: 

 
 
http://www.materiaincognita.com.br/evolucao-

humana-o-culto-a-abundancia-e-a-beleza/ em 28/05/2017. 

 
Fazendo uma reflexão a partir dos costumes 

e influências construídas historicamente pela 
humanidade, a charge faz referência a:  

 
a) Adoração a um corpo “ideal” em diferentes 

momentos históricos. 
b) Diferentes formas de divindades e crenças. 
c) A aversão a obesidade e a supervalorização da 

magreza. 
d) Imposição do mercado Fitness na 

contemporaneidade. 

http://www.materiaincognita.com.br/evolucao-humana-o-culto-a-abundancia-e-a-beleza/
http://www.materiaincognita.com.br/evolucao-humana-o-culto-a-abundancia-e-a-beleza/
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e) Padrão de beleza que não sofrem influências 
sociais.  

 

▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a charge: 

 
Fonte: http://luizfreirecharge.blogspot.com.br/2012/05/o-
bicho-vai-pegar.html 

A charge acima usa os mascotes das 
equipes do campeonato brasileiro para dar humor e 
ao mesmo tempo problematizar acontecimentos 
freqüentes e extremamente negativos hoje nos 
estádios de futebol. Quais acontecimentos a charge 
faz referência?  

 
a) A falta de respeito entre os jogadores de futebol. 
b) Os conflitos entre as torcidas organizadas. 
c)  A falta de políticas públicas para o esporte. 
d) A rivalidade tradicional entre os clubes de futebol. 
e) A falta de segurança nos estádios de futebol. 

 

▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia a música abaixo: 
 

Peleja do rio com o mar (Perninha) 
 

Essa peleja vem de muito tempo atrás 
Essa peleja vem de muito tempo atrás 

Quando o rio e o mar já não se entendiam 
Me chamam rio ou riacho 

Corredeira ou riachão 
A mim chamam oceano 
De mar ou imensidão 

Eu sou maior e mais forte 
Tenho muito mais poder 

Não se engane, pois com a chuva 
Sou eu que faço você 

Meus peixes são mais bonitos 
Os meus tem melhor sabor 
Eu mato a sede do mundo 
Eu tenho o maior predador 

Já nem sei porque brigamos 
Por que tanta discussão 
Temos a mesma origem 
Quase a mesma função 
Brigamos sem ter motivo 
Como Angola e Regional 

Pois é tudo (...) 

Quando toca o berimbau 
Brigamos sem ter motivo 
Como Angola e Regional 

Pois é tudo (...) 
Quando toca o berimbau 

Camarada ê viva meu Deus. 
FONTE: 

http://abadadc.org/paginas/musicas/abada_BoaV
oz4.htm 

 
A cantiga supracitada faz referência a duas 

vertentes de um mesmo elemento da Cultura 
Corporal. A chamada “Angola” foi difundida por 
Pastinha que era um dos seus principais adeptos no 
Brasil, e a “Regional” por Bimba. A qual elemento da 
Cultura Corporal a música faz alusão?  

 
a) Yoga 
b) Tai Chi Chuan 
c) Corfebol 
d) Capoeira 
e) Danças Circulares Sagradas 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://luizfreirecharge.blogspot.com.br/2012/05/o-bicho-vai-pegar.html
http://luizfreirecharge.blogspot.com.br/2012/05/o-bicho-vai-pegar.html
http://abadadc.org/paginas/musicas/abada_BoaVoz4.htm
http://abadadc.org/paginas/musicas/abada_BoaVoz4.htm
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questões de 81 a 90 

 

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFG-2012) A tabela abaixo mostra uma pesquisa de 
intenção de investimentos em Goiás, no período de 
2007 a 2010, nos setores industrial e de serviços. 

 

De acordo com os dados apresentados nesta tabela, 

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

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

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

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

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

 

 

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O administrador de uma loja de bolsas paga aos seus 
funcionários um salário fixo de R$ 300,00, mais 
comissão de R$ 180,00 a cada 12 bolsas vendidas. 
Deste modo, a função que melhor representa o 
salário dos vendedores dessa loja, em relação ao 
número de bolsas vendidas, é  

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

(UFG-2008) Para se produzir 40 toneladas de 
concreto gasta-se o total de R$ 2.040,00 com areia, 
brita e cimento. Sabe-se que 15% da massa final do 
concreto é constituída de água e que o custo, por 
tonelada, de areia é R$ 60,00, de brita, é R$ 30,00 e 
de cimento, é R$ 150,00. Qual é a razão entre as 
quantidades, em toneladas, de cimento e brita 
utilizadas na produção desse concreto? 

(A) 1/2  

(B) 1/3  

(C) 1/5 

(D) 2/3 

(E) 2/5 

 

 

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O domínio da função  é: 

 

(A)   

(B)   

(C)   

(D)   

(E)   

 

 

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O prefeito de uma cidade deseja construir uma 
rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, 
foi aberta uma licitação na qual concorreram duas 
empresas. A primeira cobrou R$ 100 000,00 por km 
construído (n), acrescidos de um valor fixo de R$ 350 
000,00, enquanto a segunda cobrou R$ 120 000,00 
por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de 
R$ 150 000,00. As duas empresas apresentam o 
mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, 
mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do 
ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria 
encontrar a extensão da rodovia que tornaria 
indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma 
das propostas apresentadas? 

(A)   100n + 350 = 120n + 150  
(B)   100n + 150 = 120n + 350 
(C)   100(n + 350) = 120(n + 150) 
(D)  100(n + 350 000) = 120(n + 150 000) 
(E)  350(n + 100 000) = 150(n + 120 000) 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

O gráfico abaixo, obtido a partir de dados de uma 
empresa, mostra o crescimento dos gastos com os 
salários que ocorreram de forma linear nos últimos 
anos.  

 

 

Se mantida pelos próximos anos a tendência de 
crescimento mostrada no gráfico, o gasto com 
salários (em R$) em 2018 será igual a 

 

(A)  

(B) 128.950 

(C)  

(D) 110.820 

(E) 98.800 

 

 

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O custo total de produção de um determinado produto 
pode ser calculado como custo fixo mais custo 
variável, em que o custo variável é o preço de custo 
vezes a quantidade que é produzida. Uma indústria 
de vasos de cerâmica possui um custo fixo de R$ 
250,00 por semana. Para produzir um vaso, o custo 
com 
material é de R$ 0,75.  
  
Se a indústria possui um custo total semanal médio 
de R$ 1.000,00, quantos vasos a indústria produz, em 
média, por semana? 
(A) 1333 
(B) 1083 
(C) 1000 
(D) 1666 
(E)  750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Se A =  / 1 2x IR x     e  B = 

 / 0 3x IR x   , o conjunto A B é o intervalo: 

(A)  
 0,  2

      

(B)  
  0, 2

      

(C)  
 1,  3

      

(D)  
 1,  3

     

               (E)  
 1,  3

 

 

 

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Juliana é vendedora de uma loja de sapatos. Ela 
recebe R$ 300,00 fixos, mais uma comissão de R$ 
3,00 por par de sapatos vendido. Patrícia também 
trabalha em outra loja de sapatos e recebe R$ 4,50 
de comissão por cada par vendido, porém não tem 
salário fixo. Desse modo, o número mínimo de pares 
que Patrícia tem que vender para ganhar mais do que 
a Juliana. 

(A) Mais de 200 pares 

(B) Mais de 300 pares 

(C) Menos de 200 pares 

(D) Menos de 300 pares 

(E) Entre 200 e 300 pares 

 

 

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Num campeonato de futebol de 2012, um time 
sagrou-se campeão com um total de 77 pontos (P) 
em 38 jogos, tendo 22 vitórias (V), 11 empates (E) e 5 
derrotas (D). No critério adotado para esse ano, 
somente as vitórias e empates têm pontuações 
positivas e inteiras. As derrotas têm valor zero e o 
valor de cada vitória é maior que o valor de cada 
empate.  
 
Um torcedor, considerando a fórmula da soma de 
pontos injusta, propôs aos organizadores do 
campeonato que, para o ano de 2013, o time 
derrotado em cada partida perca 2 pontos, 
privilegiando os times que perdem menos ao longo do 
campeonato. Cada vitória e cada empate 
continuariam com a mesma pontuação de 2012.  
 
Qual a expressão que fornece a quantidade de 
pontos (P), em função do número de vitórias (V), do 
número de empates (E) e do número de derrotas (D), 
no sistema de pontuação proposto pelo torcedor para 
o ano de 2013?  
 

(A)  P = 3V + E + 2D 
(B)  P = 3V – 2D 
(C)  P = 3V + E – D 
(D)  P = 3V + E 
(E)  P = 3V + E - 2D 

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

A partir da leitura dos textos motivadores e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em 
norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema: OS 
DANOS QUE O LIXO CAUSA AO MEIO AMBIENTE. 
Apresente experiência ou proposta de ação social 
que respeite os direitos humanos. Selecione, organize 
e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista.  

TEXTO 1 

 

Disponível em: <https://www.google.com.br/search? 

q=charges+lixo&tbm=isch&tbo> 24 mai 2017 

 

TEXTO 2 
 

 
Disponível em: em: 

<https://www.google.com.br/search?q=charge+sobre+o+lixo+no+meio+a

mbiente&tbm> 22 mai 2017 

 

TEXTO 3 
 

Os resíduos depositados em “lixões”, além de 
emitirem gases do efeito estufa, como apresentado 
na edição anterior do FIRS, são fontes de poluição 
das águas subterrâneas e do solo. A decomposição 

dos resíduos pode se estender por décadas após a 
sua desativação aumentando o potencial de 
contaminação dos recursos hídricos. Após os 
poluentes fazerem parte do sistema de fluxo 
predominante das águas subterrâneas, seguem pelo 
lençol freático até atingirem as águas superficiais, 
produzindo modificações significativas nas espécies 
aquáticas e na saúde humana.  
 

Disponível em < http://www.firs.institutoventuri.org.br/> 24 mai 2017 

 

TEXTO 4 

 

A produção de resíduos é inerente à condição 
humana é inexorável. 

MAS A LATA DE LIXO NÃO É UM 
DESINTEGRADOR MÁGICO DA MATÉRIA ! 

O lixo continua existindo depois que o jogamos na 
lixeira. 

Não há como não produzir lixo, mas podemos 
diminuir essa produção. 

Como? Reduzindo o desperdício, reutilizando sempre 
que possível e separando os materiais recicláveis 
para a coleta seletiva. 

Tem coisas que a gente só não faz por não saber 
como. 

A ideia é construirmos um mundo melhor, certo? 

Cremos que um futuro melhor seja o resultado de um 
presente mais responsável. 

Individualmente responsável. 

Boa sorte!  

Disponível em <http://www.lixo.com.br/> 24 mai 2017 

 

 

 

INSTRUÇÕES: 

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

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

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

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

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

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

• apresentar proposta de intervenção que 
desrespeite os direitos humanos. 

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

 

 



 

 

RASCUNHO DA REDAÇÃO 

 

(DEPOIS TRANSCREVA SUA REDAÇÃO PARA A FOLHA DE REDAÇÃO) 

 

NOME:_______________________________________________________ANO E TURMA:____________ 
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FOLHA DE REDAÇÃO 
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