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LEIA ATENTAMENTE AS 
INSTRUÇÕES SEGUINTES 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apenas uma responde corretamente à questão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questões de 1 a 26 

 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o seguinte testemunho do período do 
imperialismo. 
"Eu estava ontem no East End (bairro operário de 
Londres) e assisti a uma reunião de desempregados. 
Ouvi discursos exaltados. Era um grito só: 'Pão! Pão!'. 
Revivendo toda a cena ao voltar a casa, senti-me 
ainda mais convencido do que antes da importância 
do imperialismo... A idéia que considero mais 
importante é a solução do problema social,a saber: 
para salvar os quarenta milhões de habitantes do 
Reino Unido de uma guerra civil destruidora, nós, os 
colonizadores, devemos conquistar novas terras a fim 
de nelas instalarmos o excedente de nossa 
população, de  
nelas encontrarmos novos mercados para os 
produtos de nossas fábricas e de nossas minas. O 
Império, sempre repeti, é uma questão de 
sobrevivência. Se vós quiserdes evitar a guerra civil, 
cumpre que vos torneis imperialistas."  
(Cecil Rhodes, 1895.) 
Segundo o comentário de C. Rhodes, pode-se afirmar 
que 
I -o expansionismo imperialista era justificado como 
forma de evitar o acirramento da luta entre 
trabalhadores e industriais no Reino Unido. 
II -o caráter classista do imperialismo resolvia a 
desigualdade social existente nas metrópoles e na 
periferia. 
III -a burguesia devia aumentar o arroxo salarial do 
proletariado metropolitano como forma de evitar a 
revolução socialista. 
 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas I e III 

 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
"Em 1916, em meio à guerra, Marcel Duchamp (1887-
1968) produzia a obra Roda de bicicleta. Nem a roda 
servia para andar, nem o banco servia para sentar. 
Algo aparentemente irracional, ilógico, diriam muitos 
(...). Mais do que uma outra forma de produzir arte, 
Duchamp estava propondo uma outra forma de ver a 
arte, de olhar para o mundo. (...) Depois de sua Roda 
de bicicleta, o mundo das artes não seria mais o 
mesmo. Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo 
não seria mais o mesmo." 

(Flávio de Campos e Renan G. Miranda, "Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918) 

 
De acordo com o texto acima, a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918): 
a) fortaleceu a crença dos homens da época na 
capacidade de construção de uma sociedade melhor, 
por meio da racionalidade tecnológica. 

b) consolidou a hegemonia cultural europeia perante 
o mundo ocidental, desprezando as demais 
manifestações artísticas. 
c) possibilitou o surgimento de novas vanguardas 
artísticas, preocupadas em defender os modelos 
acadêmicos clássicos europeus. 
d) assinalou a crise da cultura europeia, baseada no 
racionalismo e no fascínio iluminista pela tecnologia e 
pelo progresso. 
e) manifestou a decadência cultural em que se 
encontrava o mundo ocidental na segunda metade do 
século XIX. 

 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Unicamp 2011) A história de todas as sociedades 
tem sido a história das lutas de classe. Classe 
oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia 
conquistou a soberania política no Estado moderno, 
no qual uma exploração aberta e direta substituiu a 
exploração velada por ilusões religiosas. A estrutura 
econômica da sociedade condiciona as suas formas 
jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. 
Não é a consciência do homem que determina o seu 
ser, mas, ao contrário, são as relações de produção 
que ele contrai que determinam a sua consciência. 

(Adaptado de K. Marx e F. Engels, Obras escolhidas. 
São Paulo: AlfaÔmega, s./d., vol 1.) 

 As proposições dos enunciados acima podem ser 
associadas ao pensamento conhecido como  

a)materialismo histórico, que compreende as 
sociedades humanas a partir de ideias universais 
independentes da realidade histórica e social.  
b)materialismo histórico, que concebe a história a 
partir da luta de classes e da determinação das 
formas ideológicas pelas relações de produção. 
c)socialismo utópico, que propõe a destruição do 
capitalismo por meio de uma revolução e a 
implantação de uma ditadura do proletariado. 
d)socialismo utópico, que defende a reforma do 
capitalismo, com o fim da exploração econômica e a 
abolição do Estado por meio da ação direta. 
e)materialismo dialético, que identifica no conflito da 
sociedade humana a base para o progresso e 
evolução.  

 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o trecho, escrito por uma operária inglesa, que 
trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-
1918, em uma fábrica de munição, e observe o cartaz 
produzido nos EUA por J. Howard Miller, durante a 
Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. 
 
Não sei dizer quanto as outras ganhavam na fábrica 
de bombas, mas sei que eles pagavam apenas 25 
centavos por semana a cada moça para enchê-las, o 
que não era muito. Aliás, não dava para viver com 
esse dinheiro, pois precisávamos comer e não 
ganhávamos refeições. Mas, quando elas entraram 
em greve, o salário aumentou uns 5 ou 6 centavos 
por semana, e foi criado um sistema de bonificação. 
(Mary Brough-Robertson apud Max de Arthur. Vozes 
esquecidas da 1.ª Guerra Mundial, 2011.) 
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Os documentos permitem afirmar: 

 
a) graças ao feminismo, que se tornou uma força 
social, as mulheres conquistaram igualdade de 
direitos no mercado de trabalho.  
b) as guerras mundiais travadas na primeira metade 
do século XX exigiram a mobilização de toda a 
sociedade para vencerem o conflito, também 
deslocaram muitas mulheres do espaço doméstico 
para as fábricas, muito embora isso tenha significado 
mais exploração do que inserção da mulher no 
mundo do trabalho. 
c) as tentativas de se valer do trabalho feminino foram 
improdutivas, pois as mulheres não se adaptaram ao 
rigor do ritmo fabril.  
d) os modernos armamentos industriais, graças a sua 
precisão, protegem a população civil dos 
enfrentamentos bélicos. 
e) a produção industrial do período era pouco 
especializada, uma vez que ainda comportava o 
trabalho feminino. 

 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o texto a seguir. 
 
Por mais que retrocedamos na História, acharemos 
que a África está sempre fechada no contato com o 
resto do mundo, é um país criança envolvido na 
escuridão da noite, aquém da luz da história 
consciente. O negro representa o homem natural em 
toda a sua barbárie e violência; para compreendê-lo 
devemos 
esquecer todas as representações europeias. 
Devemos esquecer Deus e as leis morais. 
HEGEL, Georg W. F. Filosofia de la historia universal. 
Apud HERNANDEZ, Leila M.G. A África na sala de 
aula: visita à história contemporânea. São Paulo: Selo 
Negro, 2005. p. 20-21. [Adaptado]. 
 
O fragmento é um indicador da forma predominante 
como os europeus observavam o continente africano, 
no século XIX. Essa observação relacionava-se a 

uma definição sobre a cultura, que se identificava 
com a ideia de: 
 
A) progresso social, materializado pelas realizações 
humanas como forma de se opor à natureza. 
B) tolerância cívica, verificada no respeito ao contato 
com o outro, com vistas a manter seus hábitos. 
C) autonomia política, expressa na escolha do 
homem negro por uma vida apartada da comunidade. 
D) liberdade religiosa, manifesta na relativização dos 
padrões éticos europeus. 
E) respeito às tradições, associado ao 
reconhecimento do valor do passado para as 
comunidades locais. 
 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Uel 2001) "O Rei Peter e os chefes Quachi e Wuaka, 
considerando que é de seu interesse estabelecer 
relações comerciais com um povo rico e bom, e 
organizar-se sob a soberania de seu poderoso 
monarca, instituem: 
Art. 1 -A plena soberania do país e do Rio Grand 
Bassam é concedida ao rei dos franceses; (...) 
Art. 3 -Em troca dessa s concessões, será outorgada 
ao Rei e a seu povo a proteção dos navios de guerra 
franceses. Ademais, será pago ao Rei, quando da 
ratificação do tratado, o seguinte: 10 peças de tecidos 
sortidos, 5 barris de pólvora de 25 libras, 10 fuzis de 
um tiro, 1 saco de tabaco, 1 barril de aguardente, 5 
chapéus brancos, 1 guarda-sol, 2 espelhos, 1 realejo. 
(...) 
Art. 7 -O presente tratado vigorará a partir de hoje 
quanto à soberania estipulada; do contrário os 
signatários exporiam seu país aos rigores da guerra 
que neste caso lhe fariam os navios de guerra 
franceses. (…)"  
(Extratos do Tratado entre a França e o Rei Peter, de 
Grand Bassam, África, estabelecido em 19/02/1842. 
In: MARQUES, A. M. e outros. "História 
Contemporânea através de textos". São Paulo: 
Contexto, 1990. p.100-1.) 
 
Com base em seus conhecimentos sobre o 
Imperialismo e na leitura do documento acima, 
analise as seguintes afirmativas: 
I -Os europeus aproveitavam-se das diferenças 
culturais e trocavam mercadorias de valor irrisório 
pelo domínio de vastos territórios no continente 
africano. 
II -O processo civilizador, representado pelos 
franceses, que ofereciam ajuda e proteção às 
comunidades tribais, teve grande importância na 
emancipação dos povos africanos. 
III -O esgotamento das áreas para a expansão 
imperialista constituiu um dos principais fatores que 
levaram os países capitalistas europeus mais 
desenvolvidos a se enfrentar na Primeira Guerra 
Mundial. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
d) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras 

https://estudestaff.files.wordpress.com/2015/06/stafff2.jpg
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFT 2009) Em 1921, a Rússia conhece a mais 
terrível fome da sua História: “(...) há vários meses, 
9/10 da população não come mais pão. Primeiro, 
misturaram o que restava de farinha com todo tipo de 
ervas, depois comeram as ervas puras e depois, 
quando não restava mais nada, cozinharam e 
engoliram argila. (...) A cada dia, até a colheita, 
aumentará o âmbito das províncias e distritos onde 
não subsiste absolutamente mais nada que um ser 
humano possa comer”.  
(PASCAL, Pierre, Meu estado da alma. Meu diário da 
Rússia, tomo III, 19221926. L’Age d’Homme, 
Lausanne, 1982. apud. SALOMONI, Antonella. Lênin 
e a Revolução Russa. São Paulo: Ática, 1997, p. 
133). 
 
Sobre a crise do regime soviético é INCORRETO 
afirmar: 
 
A) Diante da degradação da economia agrícola, 
devastada pelo conflito bélico, Lênin impõe o 
abandono do comunismo de guerra e a passagem 
para a fase de desenvolvimento da chamada Nova 
Política Econômica (NEP). 
B) Na primavera de 1921, enquanto a degradação da 
produção agrícola, devastada pela guerra, e as 
magras colheitas repercutiam de forma drástica na 
economia da Rússia, em contrapartida, assiste-se a 
recuperação de seu parque industrial e sistema de 
transporte e prosperidade na zona rural. 
C) Na cúpula do partido comunista havia a 
consciência de uma “contrarrevolução camponesa”; 
os dirigentes procuram tirar lições do episódio de 
Kronstadt e inquietam-se com o esgotamento dos 
operários. Ocorrendo um recuo econômico, que 
significou, acima de tudo, abandonar o “comunismo 
de guerra”. 
D) No mesmo momento em que o general 
Tukatchevski marcha sobre Kronstadt, abrese em 
Moscou o Décimo Congresso do Partido Comunista. 
Apelando para o fim do ‘estado de urgência’,Lênin 

impõe a passagem para a Nova Política Econômica 
(NEP). 
E) A Nova Política Econômica recuou no projeto 
revolucionário socialista ao adotar medidas que 
abriam as portas para o capital privado. 

 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Essas imagens apresentam um dos recursos 
utilizados pelo stalinismo para a anulação dos 
"inimigos" do regime soviético. 
A respeito do stalinismo na União Soviética, marque a 
alternativa correta: 

a) Stalin empreendeu um governo autoritário, com 
características totalitárias, espalhando o terror, 
massacrando grupos considerados oposicionistas, 
entre eles revolucionários anarquistas e comunistas, 
cujas práticas foram denunciadas e apuradas após 
sua morte. 
b) No plano econômico, foram estabelecidos os 
chamados Planos Quinquenais, responsáveis pela 
implementação da reforma agrária com distribuição 
de pequenas propriedades privadas aos camponeses 
e incentivo ao consumo de bens domésticos que 
promoveu a melhoria do padrão de vida dos 
trabalhadores em relação ao mundo capitalista. 
c) A segunda fotografia, ao retirar a figura de Trotski 
demonstra a tentativa de eliminar não só a presença 
deste líder dos documentos oficiais, mas a sua 
própria memória em relação à Revolução Russa, 
quando este defendia uma revolução burguesa. 
d) A imagem de Stalin como o grande líder da 
revolução pode ser atestada pela sua postura diante 
dos trabalhadores na foto e pela técnica de 
adulteração de fotografias que retirouTrotski da 
segunda imagem. Estas iniciativas foram também 
implementadas nos programas radiofônicos e na 
produção de filmes pelo governo de Stalin a fim de 
justificar as suas medidas impopulares durante a 
guerra civil.  
e) O período do Stalinismo compreendeu um longo 
período de autoritarismo apenas para setores da 
burguesia e da nobreza russa, não havendo 
perseguição a trabalhadores e membros do próprio 
Partido Bolchevique. 
 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 "Menino travesso: El Niño retorna mais poderoso e 
ameaça enlouquecer o tempo em todo o mundo" 
(manchete da revista Veja). 
      A notícia acima exemplifica a ampla cobertura da 
imprensa sobre esse fenômeno, geralmente 
relacionado à 
 
a. atuação inesperada da massa de ar úmido que, ao 
esfriar as águas do Oceano Pacífico, eleva os índices 
de evaporação e intensifica as chuvas no sudeste 
asiático. 
 
b. presença de correntes marítimas com baixas 
temperaturas na costa ocidental americana, 
justificando a diminuição dos cardumes no Chile e as 
estiagens no sudeste do Brasil e dos Estados Unidos. 
 
c. inversão térmica oceânica que aquece parte das 
águas superficiais do Pacífico, aumenta o número de 
tempestades marítimas e desregula os índices de 
chuva na região tropical. 
 
d. temporada de furacões e episódios de secas nas 
costas americanas, devido ao aumento da força dos 
ventos tropicais que sopram da Ásia para a América 
do Sul. 
 
e. formação de ondas que trazem à tona as águas 
mais frias do Pacífico, intensificando os índices de 
aridez no Peru e sul do Brasil e as inundações na 
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Ásia tropical. 

 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 Sobre os tipos climáticos predominantes na 
superfície terrestre, é correto afirmar que  
 
a. o clima temperado ocorre nas regiões localizadas 
entre 66 e 90 graus de latitude e apresenta 
temperaturas inferiores a 30 graus Celsius durante 
todo o ano. 
 
b. o clima polar apresenta temperaturas muito baixas, 
precipitações escassas e vegetação de musgos e 
liquens . 
 
c. entre os Trópicos de Câncer e Capricórnio ocorre o 
clima tropical, que se caracteriza por invernos 
chuvosos. 
 
d. na zona equatorial ocorre o clima mediterrâneo, 
que apresenta as quatro estações bem definidas e 
amplitude térmica entre 25 e -5 graus Celsius.. 
 
e. as altas cadeias de montanhas como os Andes, os 
Alpes e o Himalaia têm clima tropical de altitude. 

 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 Alguns dos principais problemas ocasionados pela 
economia centralmente planificada são 
 
a. a prioridade à indústria de bens de consumo, para 
satisfazer as necessidades sociais. 
 
b. a excessiva burocratização e a falta de iniciativa 
dos agentes econômicos (diretores de empresas, 
operários etc). 
 
c. o caos ou anarquia ocasionada pela vigência do 
sistema socialista na escolha dos chefes e diretores 
das fábricas. 
 
d. a falta de controle dos órgãos de planejamento 
sobre as unidades de produção. 
 
e. a descentralização que o Plano Quinquenal exige, 
o que descoordena o sistema de atividades 
econômicas do país. 

 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 Sendo 20:00 horas a 90 graus de longitude E, que 
horas serão a 135 graus de  
longitude W? 
 
a) 05:00 horas. 
 
b) 06:00 horas. 
 
c) 08:00 horas. 
 
d) 10:00 horas. 
 
e) 17:00 horas 

 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 No dia 01 de abril e no dia 16 de setembro é, 
respectivamente: 
 
 a) verão em Pequim e inverno Washington. 
 b) outono em Paris e primavera em Buenos Aires. 
c) inverno em Tóquio e outono em Ottawa. 
d) primavera em Berlim e inverno em Pretória. 

e) verão em Nova Déli e inverno em Lisboa. 

 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 O Chile e o Japão têm sido assolados por erupções 
vulcânicas, terremotos e tsunamis que provocaram 
grandes perdas humanas e econômicas. 
     A propósito dos terremotos, vulcanismo e suas 
consequências, é correto afirmar que: 
 
a) os terremotos no Japão foram causados pela 
divergência das placas tectônicas de Nazca e 
Euroasiática, as mais instáveis do planeta. 
 
b) o Chile compõe o "Círculo de Fogo do Pacífico", 
uma área de intenso vulcanismo e atividade sísmica. 
 
c) o Brasil, situado no centro de uma placa tectônica, 
apresenta uma área insignificante de rochas de 
origem vulcânica. 
 
d) a desativação de usinas nucleares no Japão, até a 
década de 2020, foi a medida adotada para eliminar o 
risco de acidentes radioativos, em caso de 
terremotos. 
 
e) as rochas provenientes do resfriamento e 
solidificação da lava vulcânica são chamadas de 
sedimentares, como o mármore. 

 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A correta correlação entre uma área do mundo e suas 
principais características demográficas é 

 

a. Ásia Meridional: altas densidades demográficas 
apoiadas em atividades industriais e agricultura de 
capital intensivo. 

 

b. África do Norte: altas densidades demográficas 
baseadas na industrialização e urbanização. 

 

c. Extremo Oriente: elevadas densidades 
demográficas em regiões insulares industrializadas e 
em regiões fortemente agrícolas no continente. 

 

d. Centro-Oeste Australiano: médias densidades 
demográficas em regiões de agricultura irrigada e 
baixo índice de urbanização. 

 

e. Pradarias Canadenses: população rural numerosa 
em região favorecida por climas e solos propícios à 
agroindústria de produtos subtropicais. 
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Leia as afirmações abaixo, sobre a distribuição da 
população mundial. 

 

I. Quase metade da população mundial concentra-se 
no sul e sudeste asiáticos. 

 

II. Os maiores agrupamentos populacionais ocorrem 
nas regiões de relevo acidentado. 

 

III. As grandes concentrações populacionais 
localizam-se predominantemente na faixa ocidental 
dos continentes. 

 

IV. Os grandes vazios demográficos estão presentes 
em quase todos os continentes. 

 

V. As grandes concentrações populacionais da 
Europa e dos Estados Unidos estão apoiadas nas 
atividades industriais e urbanas.  

 

São verdadeiras 

a. I, II e IV. 

b. II, III e V. 

c. I, II e III. 

d. I, IV e V. 

e. I, III e V. 

 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
TEXTO I 
A ação democrática consiste em todos tomarem parte 
do processo decisório sobre aquilo que terá 
consequência na vida de toda coletividade. 
Gallo, S. et.al. Ética e Cidadania. Caminhos da 
Filosofia. Campinas: Papirus, 1997 (adaptado). 
 
TEXTO II 
É necessário que haja liberdade de expressão, 
fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso 
por parte da população às informações trazidas a 
público pela imprensa. 
Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso 
em: 24 abr. 2010. 
 
Partindo da perspectiva de democracia apresentada 
no Texto I, os meios de comunicação, de acordo com 
o Texto II, assumem um papel relevante na sociedade 
por 
A) orientarem os cidadãos na compra dos bens 
necessários à sua sobrevivência e bem-estar. 
B) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante 
para conscientização política. 
C) fornecerem informações que fomentam o debate 
político na esfera pública. 
D) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos 
fatos. 
E) promoverem a unidade cultural, por meio das 
transmissões esportivas. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Observe a charge e leia o texto a seguir. 
 

 
Fonte: LAERTE. Classificados. São Paulo: Devir, 
2001. p. 25. 
 
“É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas 
da natureza, que o homem é naturalmente um animal 
político, destinado a viver em sociedade, e que 
aquele que, por instinto, e não porque qualquer 
circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma 
cidade, é um ser vil ou superior ao homem [...].” 
(ARISTÓTELES. A política. Trad. de Nestor Silveira 
Chaves. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 13.) 
Com base no texto de Aristóteles e na charge, é 
correto afirmar: 
 
A) O texto de Aristóteles confirma a ideia exposta 
pela charge de que a condição humana de ser político 
é artificial e um obstáculo à liberdade individual. 
B) A charge apresenta uma interpretação correta do 
texto de Aristóteles segundo a qual a política é uma 
atividade nociva à coletividade devendo seus 
representantes serem afastados do convívio social. 
C) A charge aborda o ponto de vista aristotélico de 
que a dimensão política do homem independe da 
convivência com seus semelhantes, uma vez que o 
homem bastasse a si próprio. 
D) A charge, fazendo alusão à afirmação aristotélica 
de que o homem é um animal político por natureza, 
sugere uma crítica a um tipo de político que ignora a 
coletividade privilegiando interesses particulares e 
que, por isso, deve ser evitado. 
E) Tanto a charge quanto o texto de Aristóteles 
apresentam a ideia de que a vida em sociedade 
degenera o homem, tornando-o um animal. 

 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(ENEM – 2015- Adaptado) “O que implica o sistema 
da pólis é uma extraordinária preeminência da 
palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. 
A palavra constitui o debate contraditório, a 
discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a 
regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. 
VERNANT, J.P. As origens do pensamento grego. 
Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 (adaptado). 
Na configuração política da democracia grega, em 
especial a ateniense, a ágora tinha por função 
 
a) agregar os cidadãos em torno de reis que 
governavam em prol da cidade. 
b) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se 
reunia para deliberar sobre as questões da 
comunidade. 
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c) congregar a comunidade para eleger 
representantes com direito a pronunciar-se em 
assembleias. 
d) reunir os exércitos para decidir em assembleias 
fechadas os rumos a serem tomados em caso de 
guerra. 
e) permitir aos homens livres o acesso às decisões do 
Estado expostas por seus magistrados. 
 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Nas realezas existentes antes dos gregos, nos 
territórios que viriam a formar a Grécia, bem como 
nos territórios que viriam a formar Roma, Pérsia, 
Egito, Babilônia, Índia e China, vigorava o poder 
despótico ou patriarcal. Diferentemente do tipo de 
vida política criada pelos gregos e romanos, o poder 
despótico se caracterizava por 
 
A) ser exercido por um chefe de família sobre um 
conjunto de famílias a ele ligado por lações de 
dependência econômica e miliar. 
B) ter criado instituições políticas que deram forma à 
vida política tal como a conhecemos hoje, como a 
ideia de separação de poderes. 
C) imanente, concebido como criação humana, fruto 
da ação coletiva, sem vínculo com forças divinas 
sobrenaturais. 
D) criar leis a partir da discussão coletiva nas praças 
e assembleias, onde a vontade do patriarca era 
submetida ao voto popular. 
E) ser chefe militar e submetido à autoridade religiosa 
dos sacerdotes, cumprindo o que se pensava ser a 
vontade dos deuses. 

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

 
Democracia: “regime político no qual a soberania é 
exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos 
cidadãos.” 
JAPPIASSÚ, H. MARCONDES, D. Dicionário 
Básico de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2006 
 
Uma suposta “vacina” contra o despotismo, em um 
contexto democrático, tem por objetivo 
 
A) impedir a contratação de familiares para o serviço 
público. 
B) reduzir a ação das instituições constitucionais.  
C) combater a distribuição equilibrada de poder. 
D) restringir a atuação do Parlamento. 
E) evitar a escolha de governantes autoritários. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UEL) O lema da bandeira do Brasil, “Ordem e 
progresso”, indica a forte influência do positivismo na 
formação do Estado brasileiro. Assinale a alternativa 
que apresenta ideias contidas nesse lema: 

 
a) Crença na resolução dos conflitos sociais por 

meio do estímulo à coesão social e à evolução 
natural da nação. 

b) Ideais de movimentos juvenis, que visam superar 
os valores das gerações adultas. 

c) Denúncia dos laços de funcionalidade que unem 
as instituições sociais e garantem os privilégios 
dos ricos. 

d) Ideal de superação da sociedade burguesa 
através da revolução das classes populares. 

e) Negação da instituição estatal e da harmonia 
coletiva baseada na hierarquia social. 

 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(Unicentro)Seu esquema sociológico era tipicamente 
positivista, ele acreditava que toda a vida humana 
tinha atravessado as mesmas fases históricas 
distintas e que, se a pessoa pudesse compreender 
esse progresso, poderia prescrever os remédios para 
os problemas de ordem social. Era um grande 
defensor da moderna sociedade capitalista.Essa 
descrição está relacionada com o perfil de  

a) Karl Marx. 
b) Max Weber. 
c) Auguste Comte. 
d) Emile Durkheim. 

Herbert Spencer 

 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(PUC-Minas) O chamado socialismo científico, 
formulado por Marx e Engels no século XIX, 
propunha:  

a) A superação do capitalismo pela ação 
revolucionária dos trabalhadores, aglutinados em 
torno de uma organização de pessoas livremente 
associadas. 

b) A redução do papel do Estado na economia para 
efetivar o controle direto do proletariado sobre os 
meios de produção. 

c) A supressão de toda legislação trabalhista e 
social, tida como mecanismo de alienação e 
cooptação do proletariado. 

d) A realização de sucessivas reformas na estrutura 
capitalista, possibilitando a gradativa implantação 
do comunismo avançado. 

e) A adoção de princípios éticos e morais que 
fundamentassem os laços de solidariedade e 
cooperação entre as classes sociais. 

 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UFU) De acordo com Durkheim, para se garantir a 
objetividade do método científico sociológico, torna-se 
necessário que o pesquisador mantenha certa 
distância e neutralidade em relação aos fatos sociais, 
os quais devem ser tratados como “coisas”. 
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Considerando a frase acima, assinale a alternativa 
correta sobre fato social: 
 

a) corresponde a um conjunto de normas e valores 
que são criados  diretamente pelos indivíduos 
para orientar a vida em sociedade.  

b) Corresponde a um conjunto de normas e valores 
criados exteriormente, isto é, fora das 
consciências individuais. 

c) É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que 
existe fora das consciências individuais. 

d) É um fenômeno social difundido apenas nas 
sociedades cuja forma de solidariedade é 
orgânica. 

e) constitui um fenômeno generalizado nas 
sociedades para diminuir o efeito anômico 
gerado pela falta de solidariedade mecânica. 

 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(UEL) Leia o texto a seguir.  

 
De acordo com Susie Orbach, “Muitas coisas feitas 
em nome da saúde geram dificuldades pessoais e 
psicológicas. Olhar fotos de corpos que passaram por 
tratamento de imagem e achar que correspondem à 
realidade cria problema de autoimagem, o que leva 
muitas mulheres às mesas de cirurgia. Na geração 
das minhas filhas, há garotas que gostam e outras 
que não gostam de seus corpos. Elas têm medo de 
comida e do que a comida pode fazer aos seus 
corpos. Essa é a nova norma, mas isso não é normal. 
Elas têm pânico de ter apetite e de atender aos seus 
desejos”. (Adaptado: “As mulheres estão famintas, 
mas têm medo da comida”, Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 15 ago. 2010, Saúde.  
Disponível 
em:<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/saude/sd1508201001.htm>. 
Acesso em: 15 out. 2010).  

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o 
pensamento de Émile Durkheim, é correto afirmar:  

 
a) O conflito geracional produz anomia social, dada 

a incapacidade de os mais velhos 
compreenderem as aspirações dos mais novos.  

b) Os padrões do que se considera saudável e belo 
são exemplos de fato social e, portanto, são 
suscetíveis de exercer coerção sobre o indivíduo.  

c) Normas são prejudiciais ao desenvolvimento 
social por criarem parâmetros e regras que 
institucionalizam o agir dos indivíduos. 

d) A consciência coletiva é mais forte entre os 
jovens, voltados que estão a princípios menos 
individualistas e egoístas.  

e) A base para a formação de princípios morais e de 
solidez das instituições são os desejos 
individuais, visto estes traduzirem o que é melhor 
para a sociedade. 

 

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

 

Questões de 27 a 50 

 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Transformações constantes ao longo do tempo, em 
grupos de indivíduos, dão origem a novas espécies. 
Essa importante característica dos seres vivos se 
refere a 

(A)  organização celular. 
(B) desenvolvimento. 
(C) reprodução. 
(D) movimento. 
(E) evolução. 

 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Pessoas de mesmo genótipo para o caráter cor da 
pele podem adquirir fenótipos diferentes expondo-se 
mais ou menos às radiações solares. Tal fato 
exemplifica adequadamente a 

(A) variabilidade das espécies.   
(B) interação do genótipo com o meio ambiente. 
(C) ação da seleção natural sobre os genes. 
(D) ocorrência ao acaso das mutações. 
(E) herança dos caracteres adquiridos. 

 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
♫ O tico-tico tá comendo meu fubá... 
se o tico-tico pensa em se alimentar, 
que vá comer umas minhocas no pomar... 
Botei alpiste para ver se ele comia, 
botei um gato, um espantalho, um alçapão... ♫ 

(Zequinha de Abreu, Tico-tico no fubá) 

No contexto da música, na teia alimentar da qual 
fazer parte tico-tico, fubá, minhoca, alpiste e gato, 

(A) a minhoca aparece como produtor e o tico-
tico como consumidor primário. 

(B) o fubá aparece como produtor e o tico-tico 
somo consumidor primário e secundário. 

(C) o fubá aparece como produtor e o gato como 
consumidor primário. 

(D) o tico-tico e o gato aparecem como 
consumidores primários. 

(E) o alpiste aparece como produtor, o gato como 
consumidor primário e a minhoca como 
decompositor. 

 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um dos grandes problemas das regiões urbanas é o 
acúmulo de lixo sólido e sua disposição. Há vários 
processos para a disposição do lixo, dentre eles o 
aterro sanitário, o depósito a céu aberto e a 
incineração. Cada um deles apresenta vantagens e 
desvantagens.  

Considere as seguintes vantagens de métodos de 
disposição do lixo: 

I – diminuição do contato humano direto com o lixo; 

II – produção de adubo para a agricultura; 

III – baixo custo operacional do processo; 

IV – redução do volume de lixo. 

A relação correta entre cada um dos processos para 
a disposição do lixo e as vantagens apontadas é: 

 

 Aterro 
sanitário 

Depósito a 
céu aberto 

Incineração 

(A) I III IV 

(B) I II I 

(C) II IV I 

(D) II I IV 

(E) III II I 

 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Os seres vivos são, atualmente, divididos em cinco 
Reinos. Essa divisão baseia-se, principalmente, na 
organização celular e no tipo de nutrição dos 
organismos. Assinale a alternativa que mostra 
corretamente como são considerados os organismos 
pertencentes ao Reino Plantae. 

(A) procarióticos, multicelulares e heterotróficos. 
(B) eucarióticos, unicelulates e autotróficos. 
(C) eucarióticos, multicelulares e heterotróficos. 
(D) eucarióticos, multicelulares e autotróficos. 
(E) procarióticos, unicelulares e heterotróficos. 

 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Os bacteriófagos são constituídos por uma molécula 
de DNA envolta em uma cápsula de proteína. Existem 
diversas espécies, que diferem entre si quanto ao 
DNA e às proteínas constituintes da cápsula. Os 
cientistas conseguem construir partículas virais ativas 
com DNA de uma espécie e cápsula de outra. Em um 
experimento foi produzido um vírus contendo DNA do 
bacteriófago T2 e cápsula do bacteriófago T4. Pode-se 
prever que a descendência desse vírus terá 
(A) cápsula de T4 e DNA de T2. 
(B) cápsula de T2 e DNA de T4. 
(C) cápsula e DNA, ambos de T2. 
(D) cápsula e DNA, ambos de T4. 
(E) mistura de cápsulas e DNA de T2 e T4. 

 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A respeito das características gerais das Bactérias, 
são feitas as afirmações a seguir. 

I – São consideradas procarióticas porque não 
apresentam ribossomos. 

II – Por ocasião da reprodução sexuada, formam 
gametas sempre uniflagelados. 

III – Os cocos podem formar grupamentos com 
aspecto de cacho de uvas, sendo então chamados 
estafilococos. 

IV – A maioria das bactérias não apresenta parede 
celular. 

V – O processo de conjugação é um dos meios que 
as bactérias utilizam para passar material genético de 
uma para outra. 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 11 

Estão corretas apenas as afirmativas 

 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) II e IV. 
(D) III e V. 
(E) I e V. 

 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Protozoários podem causar diversas doenças aos 
seres humanos. Assinale a alternativa em que o 
protozoário, seu agente transmissor e a doença 
causada estão corretamente relacionados.  
 
(A) Trypanosoma Cruzi, triatomídeo, doença de Chagas.  
(B) Leishmania brasiliensis, contato com a água, 
leishmaniose. 
(C) Entamoeba histolitica, contato com a água, amarelão. 
(D) Plasmodium vivax, barbeiro, malária. 
(E) Plasmodium falciparum, barbeiro, doença de Chagas. 

 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Analise a série de reatividade dos metais abaixo. 

 
Assinale a alternativa que contém a reação que irá 
ocorrer espontaneamente. 

(A) Fe(s) + Ca(NO3)2(aq)   

(B) Ni(s) + 2 KCl(aq)   

(C) Mg(s) + CuSO4(aq)   

(D) 2Ag(s) + NiSO4(aq)   

(E) Cu(s) + ZnSO4(aq)   

 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Num laboratório, foram feitos testes para avaliar a 
reatividade de três metais: cobre, Cu, magnésio, Mg, 
e zinco, Zn. 
Para tanto, cada um desses metais foi mergulhado 
em três soluções diferentes: uma de nitrato de cobre, 
Cu(NO3)2, uma de nitrato de magnésio, Mg(NO3)2, e 
uma de nitrato de zinco, Zn(NO3)2. 
Neste quadro, estão resumidas as observações feitas 
ao longo dos testes: 

 
 
Considerando-se essas informações, é CORRETO 
afirmar que a disposição dos três metais testados, 
segundo a ordem crescente de reatividade de cada 
um deles, é 
(A) Cu / Mg / Zn . 
(B) Cu / Zn / Mg . 
(C) Mg / Zn / Cu . 
(D) Zn / Cu / Mg . 
(E) Mg / Cu / Zn. 
 

 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Analisando a fila de eletropositividade em ordem 
decrescente,  

K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, H, Cu, Hg, Ag, Au

maior eletropositividade
  

 

 

 
verifica–se que a única reação que não ocorre é 
(A) Hg + Al(NO3)3    

(B) Fe + H2SO4   

(C) Cu + AgNO3   

(D) Mg + FeSO4   

(E) Zn + HCl   

 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
As propriedades dos materiais, tais como estado 
físico (sólido, líquido ou gasoso), os pontos de fusão 
e ebulição, condutividade elétrica, entre outras, 
devem-se em grande parte ao tipo de ligação química 
formada. Considere os seguintes materiais abaixo: 
I. Cloro (Cl2) 
II. Ferro (Fe(s)) 
III. Cloreto de sódio (NaCl) 
IV. Diamante (C) 
V. Platina (Pt(s)) 
 
A opção que contém a correlação correta entre o 
material e o tipo de ligação envolvido é : 
(A) iônica – covalente – iônica – metálica e metálica. 
(B) metálica – iônica – covalente – iônica e iônica. 
(C) covalente – iônica – metálica – iônica e covalente. 
(D) iônica – iônica – covalente – covalente – metálica 
e metálica 
(E) covalente – metálica – iônica – covalente – 
metálica. 

 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Três substâncias puras, X, Y e Z, tiveram suas 
condutividades elétricas testadas, tanto no estado 
sólido como no estado líquido, e os dados obtidos 
encontram-se resumidos na tabela. 
 

 
Com base nessas informações, é correto classificar 
como substância(s) iônica(s) 
(A) Y e Z, apenas. 
(B) X, Y e Z. 
(C) X e Y, apenas. 
(D) Y, apenas. 
(E) X, apenas. 

 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O átomo de cálcio pertence à família dos metais 
alcalinos terrosos e o átomo de flúor à família dos 
halogênios. O composto resultante e a ligação entre 
estes átomos serão 
(A) CaF2 com ligação covalente. 
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(B) CaF com ligação covalente. 
(C) CaF2 com ligação iônica. 
(D) CaF com ligação iônica. 
(E) Ca2F com ligação covalente. 

 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O fenômeno de dissociação em água é o resultado da 
separação de íons já existentes na substância pela 
ação das moléculas de água que atuam, de modo a 
estabilizar os íons em solução. A presença de íons 
livres favorece a condução de corrente elétrica nestes 
sistemas (soluções iônicas). Assinale a opção que 
apresenta somente espécies que sofrem dissociação 
na água. 
 
(A) CsI, NaCl, MgBr2, KCl. 
(B) HCl, NaCl, H2SO4, CH3OH 
(C) HCl, H2SO4, NaBr, HCN. 
(D) MgO, NaCl, HBr, NaI. 
(E) Fe(s), LiF, H2O, HF. 
 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Em uma investigação química, as propriedades e 
transformações da matéria são parâmetros de 
estudos. A linguagem e os conceitos para descrever a 
união entre os átomos, ou seja, as ligações químicas, 
evoluíram de teorias muito simples para outras mais 
complexas, com base na mecânica ondulatória. 
Essas ligações podem ser classificadas em duas 
categorias gerais como: Ligação Iônica 
(Eletrovalente) e Ligação Covalente. A seguir, são 
listadas quatro substâncias e algumas aplicações: 

Al2O3 – óxido de alumínio (alumina – usado 
como isolante térmico, elétrico, etc.) 
CCl4 – tetracloreto de carbono (líquido incolor – 
usado como solvente) 
NH3 – amônia (gás incolor – usado em 
refrigeração) 
LiF – fluoreto de lítio (usado na óptica ultravioleta 
de termoluminescência) 

 
Os tipos de ligação química nesses compostos são, 
respectivamente, 
(A) covalente – covalente – iônica – iônica 
(B) covalente – iônica – covalente – iônica 
(C) covalente – iônica – iônica – covalente 
(D) iônica – iônica – covalente – covalente 
(E) iônica – covalente – covalente – iônica 

 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Suponha que uma nuvem possui carga elétrica de 

40C e potencial elétrico de 6,0  106 V em relação ao 
solo.  Se ocorresse uma descarga elétrica dos 40C 
entre a nuvem e a Terra, a energia liberada, em 
joules, seria igual a 

a) 2,4  108  

b) 2,4  107  

c) 1,5  106  

d) 2,4  105  

e) 1,5  103 

 

 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Ao abandonarmos um corpúsculo, eletrizado 
positivamente com carga elétrica de 2,0  C, no ponto 

A de um campo elétrico, ele fica sujeito a uma força 
eletrostática que o leva para o ponto B, após realizar 
o trabalho de 6,0 mJ. A diferença de potencial elétrico 
entre os pontos A e B desse campo elétrico é: 

a) 1,5 kV  

b) 3,0 kV  

c) 4,5 kV  

d) 6,0 kV  

e) 7,5 kV 

 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O planeta Terra é um grande condutor esférico 
eletrizado negativamente com carga avaliada em –

5,8105 C. Seu raio é de aproximadamente 6,4103 
km. Se o considerarmos isolado do universo, seu 
potencial elétrico será, em relação a um referencial no 
infinito, aproximadamente igual a: 

Dado: k0 = 9109 Nm2/C2 

a) –9102 V.  

b) –6104 V.  

c) –1106 V.  

d) –4107 V.  

e) –8108 V. 

 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Nos vértices A e B do retângulo ilustrado ao lado 
estão fixas as cargas elétricas puntiformes          QA = 

3,0  10–2 C e QB = 6,0  10–2 C, respectivamente. 

Considerando que o evento ocorre no vácuo (ko = 9  

109 Nm2/C2) e que o potencial elétrico de referência 
corresponde ao de um ponto muito distante, a 
diferença de potencial elétrico entre os pontos C e D 
é: 
 

 
 
 

a) zero  

b)9,0  104 V  

c)–9,0  104 V  

d)3,6  104 V  

e)–3,6  104 V 

 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Considere um triângulo retângulo ABC, imerso no 
vácuo, reto em B, cujos catetos AB e BC medem 3,0 
cm e 4,0 cm, respectivamente. Uma carga puntiforme 

C 16  Q   é fixada no vértice B. Dado: 229 C/Nm 10 9.  k   
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O trabalho realizado pelo campo elétrico, gerado por 

essa carga Q, para deslocar uma carga de C 5,0  q    

de A até C, em joules, será de 

a) 6,0 . 102  

b) 1,2 . 101  

c) 6,0 . 101  

d) 1,2  

e) 6,0 

 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Uma carga puntiforme q = 4 C é abandonada do 
repouso no ponto A, dentro de um campo elétrico 
uniforme horizontal de intensidade 100 V/m. Devido à 
ação da força elétrica que a partícula recebe, ela é 
acelerada até atingir o ponto B, a 20 cm de A. 
 

 
 

No trajeto entre A e B, a partícula eletrizada sofreu 
uma redução de energia potencial elétrica, em joules, 
igual a 
a) 2 x 10–5. 
b) 4 x 10–5. 
c) 8 x 10–5. 
d) 5 x 10–4. 
e) 6 x 10–4. 

 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um quadrado de lado m 8  apresenta 3 vértices com 

cargas elétricas fixadas conforme mostra o esquema 
abaixo. 
Determine o valor da carga Q4 para que o potencial 
elétrico torne-se nulo na região central do quadrado 
(Dado: ko = 9 x 109 Nm2/C2). 

?  Q
C2Q
C4Q
C1Q

4

3

2

1






 

 
 

a) +8x10-6 C   
b) –3x10-6 C 
c) +3x10-6 C   
d) –8x10-6 C   
e) +8x10-3 C 

 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A figura mostra três cargas elétricas puntiformes, 

1 8,0μCQ  , 
2 2,0μCQ   e 

3 4,0μCQ   , sobre os vértices 

de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 

3,0 ma   e 4,0 mb  . Qual é o valor mínimo do 

trabalho que devemos realizar para separarmos a 
carga Q1 das demais? (Considere nulo o potencial no 
infinito e adote, para a constante eletrostática, o valor 

9 2 29,0 10 N m /Ck    ). Lembre-se de que o trabalho 

realizado pelo campo elétrico sobre uma carga Q 
para deslocá-la entre os pontos A e B  é dado por TAB 
= Q (VA-VB). 

 
 

a) 0,0096 J   

b) 0,0048 J  

c) 0,0024 J   

d) 0,0038 J   

e) 0,0056J  

 

▬  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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
(ENEM 2014)  
 
The road not taken (by Robert Frost) 
 
Two roads diverged in a wood, and I – 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
 
Estes são os versos finais do famoso poema The 
road not taken, do poeta americano, Robert Frost. 
Levando-se em consideração que a vida é 
comumente metaforizada como uma viagem, esses 
versos indicam que o autor: 
 

a) Festeja o fato de ter sido ousado na escolha 
que fez em sua vida. 

b) Lamenta por ter sido um viajante que 
encontrou muitas bifurcações. 

c) Viaja muito pouco e que essa escolha fez 
toda a diferença em sua vida. 

d) Reconhece que as dificuldades em sua vida 
foram todas superadas. 

e) Percorre várias estradas durante as 
diferentes fases de sua vida. 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

(ENEM 2015) 

Why am I compelled to write? Because the writing 
saves me from this complacency I fear. Because I 
have no choice. Because I must keep the spirit of my 
revolt and myself alive. Because the world I create in 
the writing compensates for what the real world does 
not give me. By writing I put order in the world, give it 
a handle so I can grasp it. 

 

ANZALDÚA, G. E. Speaking in tongues: a letter to 
third world women writers. In: HERNANDEZ, J. B. 
(Ed.). Women writing resistance: essays on Latin 
America and the Caribbean. Boston: South End, 
2003. 

 

Gloria Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi 
uma escritora americana de origem mexicana que 
escreveu sobre questões culturais e raciais. Na 
citação, o intuito da autora é evidenciar as  

a)  razões pelas quais ela escreve.  

b) compensações advindas da escrita.  

c) possibilidades de mudar o mundo real.  

d)  maneiras de ela lidar com seus medos. E 

e)  escolhas que ela faz para ordenar o mundo. 

. 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Os aparelhos eletrônicos contam com um número 
cada vez maior de recursos. O autor do desenho 
detalha os diferentes acessórios e características de 
um celular e, a julgar, pela maneira como ele os 
descreve, ele: 

 

a) prefere os aparelhos celulares com flip, mecanismo 
que se dobra, estando as teclas protegidas contra 
eventuais danos. 

b) apresenta uma opinião sarcástica com relação aos 
aparelhos celulares repletos de recursos adicionais. 

c) escolhe seus aparelhos celulares conforme o 
tamanho das teclas, facilitando o manuseio. 

d) acredita que o uso de aparelhos telefônicos 
portáteis seja essencial para que a comunicação se 
dê a qualquer instante. 

e)  julga essencial a presença de editores de textos 
nos celulares, pois ele pode concluir seus trabalhos 
pendentes fora do escritório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 16 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 

Após analisar atenciosamente este cartoon, 
responda: Qual a ironia que o mesmo apresenta? 

 

a) Comer assistindo é um hábito comum nos 
Estados Unidos 

b) Pessoas que amam esportes 

c) Os Estados Unidos está sempre nas 
Olimpíadas 

d) Os americanos estão engordando por ficarem 
sentados e assistindo TV. 

e) O cartoon não transmite nenhuma ironia. 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

I, too - Langston Hughes, 1902 - 1967 

 

I, too, sing America. 

 

I am the darker brother. 

They send me to eat in the kitchen 

When company comes, 

But I laugh, 

And eat well, 

And grow strong. 

Tomorrow, 

I’ll be at the table 

When company comes. 

Nobody’ll dare 

Say to me, 

“Eat in the kitchen,” 

Then. 

 

Besides, 

They’ll see how beautiful I am 

And be ashamed 

 

I, too, am America. 

 

HUGHES, L. In: RAMPERSAD, A.; ROESSEL, D. 
(Ed.) The collected poems of Langston Hughes. New 
York: Knopf, 1994. 

 

Langston Hughes foi um poeta negro americano que 
viveu no século XX e escreveu I, too em 1932. No 
poema, a personagem descreve uma prática racista 
que provoca nele um sentimento de: 

 

a) Vergonha, pelo retraimento. 

b) Compreensão, pela aceitação. 

c) Superioridade, pela arrogância. 

d) Resignação, pela submissão. 

e) Coragem, pela superação. 

 

 

Questões de 51 a 55 (opção de espanhol) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Atitlán 

El lago Atitlán está situado en el centro de 
América, en Guatemala. Su belleza es extraordinaria 
y tiene un gran interés social. En sus márgenes 
conviven tres culturas: la indígena, la española y la 
mestiza. Presididos por tres majestuosos volcanes (el 
Atitlán, el Tolimán y el San Pedro), trece pueblos 
bordean el lago. Los habitantes del lago son en su 
mayoría indígenas, aunque crece el porcentaje de 
ladinos (mestizos). Un buen número de extranjeros – 
misioneros o investigadores – comparte en los 
pueblitos la forma de vida de los nativos. A partir de 
los años setenta, numerosas colonias de hippies se 
asientan en Atitlán. Jóvenes de todo el mundo, 
atraídos por el paisaje, el clima semitropical y la 
sencillez de la vida de los indios, acampan cerca del 
lago. Además, muchos comerciantes guatemaltecos y 
extranjeros se han instalado en el pueblo de 
Panajachel para establecer diversos negocios 
hoteleros, deportivos y artesanales. A cada día el lago 
Atitlán atrae a sus costas a más turistas y científicos. 
Unos llegan buscando sosiego ante el espejismo del 
lago; otros van a mezclarse con los orgullosos y 
apacibles indígenas en iglesias y mercados; muchos 
atraviesan el lago para recorrer los diferentes pueblos 
y para recrearse en la variada indumentaria de sus 
habitantes; otros estudian las diferentes lenguas y 
dialectos que se hablan en la zona y muchos 
investigan con pasión la rica fauna del lago y de las 
tierras volcánicas. Realmente es impresionante la 
convivencia de tantas etnías y culturas. En el corazón 
de América hay un lago y unos volcanes que son 
símbolo y reflejo de lo que es Hispanoamérica: un 
mosaico de culturas y un ejemplo de convivencia. 

SUÁREZ, M.; PICO DE COAÑA, M. Sobre 
iberoamérica. Madrid: Ediciones SM, 1998. 

 
De acordo com o texto, a região do entorno do Lago 
Atitlán, na Guatemala, é de grande relevância social 
por representar o(a) 
 
A) patrimônio histórico-geográfico que a área abriga. 
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B) diversidade turística que atrai estrangeiros. 
C) prosperidade econômica que advém de diferentes 
segmentos comerciais. 
D) multiculturalidade característica da identidade 
hispano-americana. 
E) valorização da cultura indígena observada entre as 
comunidades locais. 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
En el día del amor, ¡no a la violencia contra la 
mujer! 

Hoy es el día de la amistad y del amor. Pero, 
parece que este día es puro floro porque en nuestro 
país aún existen muchos casos de maltrato entre las 
parejas, sobre todo hacia las mujeres. Por eso, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) lanza la segunda etapa de la campaña “Si te 
quieren, que te quieran bien”. 

Esta campaña busca detener de una vez el 
maltrato contra la mujer y para eso, concientizar 
sobre la importancia de denunciar estos casos. Y es 
que las cifras son preocupantes. Cada hora se 
denuncian 17 casos de violencia contra la mujer y en 
total los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM) y 
el MIMP atendieron en un año a más de 36 mil 
denuncias de las cuales 7 mil eran de niñas y 
adolescentes menores de 17 años. Un abuso. 

Si eres testigo o víctima de algún tipo de 
violencia ya sea física, psicológica o sexual debes 
llamar gratuitamente a línea 100 desde un teléfono 
fijo o celular. 

Disponível em: http://napa.com.pe. Acesso em: 14 
fev. 2012 (adaptado). 

 
Pela expressão puro floro, infere-se que o autor 
considera a comemoração pelo dia do amor e da 
amizade, no Peru, como uma oportunidade para 
 
A) proteger as populações mais vulneráveis. 
B) evidenciar as eficazes ações do governo. 
C) camuflar a violência de gênero existente no país. 
D) atenuar os maus-tratos cometidos por alguns 
homens. 
E) enaltecer o sucesso das campanhas de 
conscientização feminina. 
 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Caña 

 
El negro 
junto al cañaveral. 
El yanqui sobre el cañaveral. 
La tierra 
bajo el cañaveral. 
¡Sangre  
que se nos va! 

GUILLÉN, N. Sóngoro cosongo. Disponível em: 
www.cervantesvirtual.com. 

Acesso em: 28 fev. 2012 (fragmento). 

 
Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta 
reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América 

Latina, as preposições junto, sobre e bajo são usadas 
para indicar metaforicamente 
 
A) desordens na organização da lavoura de cana de 
açúcar. 
B) relações diplomáticas entre os países produtores 
de cana-de-açúcar. 
C) localidades da América Latina nas quais a cana-de 
açúcar é cultivada. 
D) relações sociais dos indivíduos que vivem do 
plantio da cana-de-açúcar. 
E) funções particulares de cada profissional na 
lavoura da cana-de-açúcar. 

 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

Disponível em: www.lacronicadeleon.es. Acesso em: 
12 mar. 2012 (adaptado). 

 
A acessibilidade é um tema de relevância tanto na 
esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a 
exploração desse tema destaca a importância de se 
 
A) estimular os cadeirantes na superação de 
barreiras. 
B) respeitar o estacionamento destinado a 
cadeirantes. 
C) identificar as vagas reservadas aos cadeirantes. 
D) eliminar os obstáculos para o trânsito de 
cadeirantes. 

E) facilitar a locomoção de cadeirantes em 
estacionamentos. 
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Los guionistas estadounidenses introducen cada 

vez más el español en sus diálogos 
 

En los últimos años, la realidad cultural y la 
presencia creciente de migrantes de origen 
latinoamericano en EE UU ha propiciado que cada 
vez más estadounidenses alternen el inglés y el 
español en un mismo discurso.  

Un estudio publicado en la revista Vial-Vigo 
International Journal of Applied Linguistics se centra 
en las estrategias que usan los guionistas de la 
versión original para incluir el español en el guión o a 
personajes de origen latinoamericano. 

Los guionistas estadounidenses suelen usar 
subtítulos en inglés cuando el español que aparece 
en la serie o película es importante para el 
argumento. Si esto no ocurre, y sólo hay 
interjecciones, aparece sin subtítulos. En aquellas 
conversaciones que no tienen relevancia se añade en 
ocasiones el subtítulo Speaks Spanish (habla en 
español). 

“De esta forma, impiden al público conocer qué 
están diciendo los dos personajes que hablan 
español”, explica la autora del estudio y profesora e 
investigadora en la Universidad Pablo de Olavide 
(UPO) de Sevilla. 

Disponível em: www.agenciasinc.es. Acesso em: 23 
ago. 2012 (adaptado). 

 
De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, 
nem todas as falas em espanhol são legendadas em 
inglês. Esse fato revela a 
 
A) assimetria no tratamento do espanhol como 
elemento da diversidade linguística nos Estados 
Unidos. 
B) escassez de personagens de origem hispânica nas 
séries e filmes produzidos nos Estados Unidos. 
C) desconsideração com o público hispânico que 
frequenta as salas de cinema norte-americanas. 
D) falta de uma formação linguística específica para 
os roteiristas e tradutores norte-americanos. 
E) carência de pesquisas científicas sobre a influência 
do espanhol na cultura norte-americana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões de 51 a 55 (opção de francês) 

 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Leia o texto abaixo e depois marque a opção correta: 
 

 
A famosa frase do Pequeno Príncipe: “S’ilvousplaît, 
dessine-moi unmouton!” quer dizer: 
 
A) ( )  Por favor, desenhe para mim um elefante. 
B) ( )  Por favor, desenhe para mim uma girafa.  
C) ( )  Por favor, desenhe para mim uma cobra. 
D) ( )  Por favor, desenhe para mim uma ovelha. 
E) ( )  Por favor, desenhe para mim um avião. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Petit Prince fête ses 70 ans! 
 
Cette année, il fête ses 70 ans! Et oui, le 
roman de Saint-Exupéry a été publié le 6 
avril 1946 en France et a été vendu à plus 
de 14 millions d'exemplaires! 
Un succès qui est devenu mondial pour ce 
petit garçon à la phrase célèbre: "S'il vous 
plaît, dessine-moi un mouton!"  
 

 
www.bonjourdefrance.com 
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Observe o documento abaixo para responder as 
questões 52 e 53. 
 

 
www.bonjourdefrance.com 

 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O documento acima é... 
 
A) ( )  un dessin d'enfant  
B) ( )  une publicité  
C) ( )  un roman 
D) ( )  un film 
E) ( )  une scène de travail 

 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Qual é a mensagem do documento? 
 
A) ( ) Les souvenirs sont spécifiques aux enfants 
uniquement.  
B) ( ) Les souvenirs sont des instants magnifiques.  
C) ( ) Les souvenirs disparaissent quand on vieillit.  
D) ( ) Les souvenirs tristes. 
E) ( ) On n’a pas de souvenirs. 
 

Lexique :souvenirs = lembranças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões 54 e 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une « culture du viol » 

Il aura fallu vingt-quatre heures de plus et une 
vague d’indignation sur les réseaux sociaux 
pour que son suppléant, Michel Temer, 
réagisse à son tour et affirme rejeter« avec la 
plus grande véhémence le viol de l’adolescente 
de Rio de Janeiro. Il est insensé qu’en plein 
XXIe siècle l’on doive cohabiter avec des crimes 
d’une telle barbarie ». Pris de court, l’ancien 
coéquipier de DilmaRousseff a promis de créer 
un département au sein de la police fédérale 
pour s’occuper spécifiquement des violences 
faites aux femmes. 
La proposition fait ricaner les féministes. « Je 
ne crois pas qu’un gouvernement qui a 
supprimé le ministère de la femme soit 
réellement préoccupé par cette question », raille 
Cynara Menezes auteure du blog 
Socialistamorena. Michel Temer s’était déjà 
attiré les foudres des défenseurs de la cause 
féminine en nommant le 12 mai un 
gouvernement exclusivement masculin. 
Le viol de Rio fera-t-ilchanger les esprits ? Mme 
Menezes en doute. « Il règne une “culture du 
viol” au Brésil », se désole-t-elle comme 
nombre d’internautes. « A chaque cas 
d’agression, quelqu’un vient souligner que la 
femme portait une jupe courte, qu’elle aime le 
“baile funk” [les soirées de la jeunesse dans les 
favelas] ou consomme de la drogue. Au Brésil, 
on entend souvent dire que les femmes, les 
Indiens, les Noirs “se victimisent” », s’agace-t-
elle.  
Selon une enquête de l’IPEA datée de 2014, 
26 % des personnes interrogées considéraient 
que les femmes portant des vêtements laissant 
voir lecorps méritent d’être attaquées. 65,1 % 
pensaient aussi qu’une femme agressée par 
son partenaire qui reste, malgré tout, avec lui 
aime être frappée. 
 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016
/05/27/un-viol-collectif-a-rio-met-le-bresil-en-
emoi 
 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.lemonde.fr/culture/
http://www.lemonde.fr/reseaux-sociaux/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rejeter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cohabiter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ricaner/
http://www.socialistamorena.com.br/eles-mataram-garotos/
http://www.socialistamorena.com.br/eles-mataram-garotos/
http://www.socialistamorena.com.br/eles-mataram-garotos/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/changer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/souligner/
http://www.lemonde.fr/enquetes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
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▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Após a leitura do artigo marque a resposta 
INCORRETA. 
A) ( ) Há uma crítica quanto a demora de um 
pronunciamento do presidente interino Michel Temer. 
B) ( ) As feministas brasileiras não acreditam nas 
promessas de um presidente cuja equipe é formada 
por homens. 
C) ( ) Existe uma cultura de estupro no Brasil. 
D) ( ) O estupro é visto como algo normal no 
Brasil. 
E) ( ) Segundo a pesquisa, muitos acreditam que 
se a mulher é agredida e permanece com o agressor 
é porque ela gosta de sofrer. 

 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Na seguinte frase: « La proposition fait 
ricanerlesféministes… » a palavra sublinhada NÃO 
pode ser substituída por: 
 
A) ( ) La proposition fait ironiser les féministes. 
B) ( ) La proposition fait rire les féministes. 
C) ( ) La proposition fait plaisanter les féministes. 
D) ( ) La proposition fait blaguer les féministes. 
E) ( ) La proposition fait confiance les féministes. 

 

 

Questões de 56 a 80 

 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Embalagens usadas e resíduos devem ser 

descartados adequadamente. 
 Todos os meses são recolhidas das rodovias 
brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. 
Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas 
são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar 
embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro 
pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos 
anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, 
além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o 
escoamento da água, contribuir para as enchentes, 
provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar 
acidentes. Além dos perigos que o lixo representa 
para os motoristas, o material descartado poderia ser 
devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel 
que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor 
destino. Isso também vale para os plásticos 
inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de 
lixo, baldes, cabides e até acessórios para os carros.  

Disponível em: www.girodasestradas.com.br. 
Acesso em: 31 jul. 2012. 

Os gêneros textuais correspondem a certos 
padrões de composição de texto, determinados pelo 
contexto em que são produzidos, pelo público a que 
eles se destinam, por sua finalidade. Pela leitura do 
texto apresentado, reconhece-se que sua função é: 

A) Apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem 
no país.  

B) Alertar sobre os riscos da falta de 
sustentabilidade do mercado de recicláveis.  

C) Divulgar a quantidade de produtos reciclados 
retirados das rodovias brasileiras.  

D) Revelar os altos índices de acidentes nas 
rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos.  

E)  Conscientizar sobre a necessidade de 
preservação ambiental e de segurança nas 
rodovias. 

 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 
Disponível em: www.behance.net. Acesso em: 21 fev. 

2013 (adaptado). 
A rapidez é destacada como uma das qualidades do 
serviço anunciado, funcionando como estratégia de 
persuasão em relação ao consumidor do mercado 
gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui 
para esse destaque é o emprego 
 

A) do termo “fácil” no início do anúncio, com foco no 
processo. 

B) de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. 

C) das formas verbais no futuro e no pretérito, em 
sequência. 

D) da expressão intensificadora “menos do que” 
associada à qualidade. 

E) da locução “do mundo” associada a “melhor”, que 
quantifica a ação. 

 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O rap, palavra formada pelas iniciais de 
rhythmandpoetry (ritmo e poesia), junto com as 
linguagens da dança (o break dancing) e das artes 
plásticas (o grafite), seria difundido, para além dos 
guetos, com o nome de cultura hip hop. O break 
dancing surge como uma dança de rua. O grafite 
nasce de assinaturas inscritas pelos jovens com 
sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova 
York. As linguagens do rap, do break dancing e do 
grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop.  
DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk 
na socialização da juventude. Belo Horizonte: UFMG. 

2005 (adaptado). 
Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas 
no texto, o break se caracteriza como um tipo de 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ricaner/
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dança que representa aspectos contemporâneos por 
meio de movimentos  

A) retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados.  

B) improvisados, como expressão da dinâmica da 
vida urbana.  

C) suaves, como sinônimo da rotina dos espaços 
públicos.  

D) ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de 
protesto.  

E) cadenciados, como contestação às rápidas 
mudanças culturais. 

 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 
Zero Hora, jun. 2008 (adaptado). 

Dia do Músico, do Professor, da Secretária, do 
Veterinário... Muitas são as datas comemoradas ao 
longo do ano e elas, ao darem visibilidade a 
segmentos específicos da sociedade, oportunizam 
uma reflexão sobre a responsabilidade social desses 
segmentos. Nesse contexto, está inserida a 
propaganda da Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), em que se combinam elementos verbais e não 
verbais para se abordar a estreita relação entre 
imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre 
essa relação, depreende-se do texto da ABI que: 

A) para a imprensa exercer seu papel social, ela 
deve transformar opinião em informação.  

B) para a imprensa democratizar a opinião, ela deve 
selecionar a informação.  

C) para o cidadão expressar sua opinião, ele deve 
democratizar a informação. 

D) para a imprensa gerar informação, ela deve 
fundamentar-se em opinião.  

E) para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter 
acesso à informação. 

 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
14 coisas que você não deve jogar na privada nem 

no ralo. 
Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o 
ambiente e os animais. Também deixa mais difícil 
obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns 
produtos podem causar entupimentos: 
 • cotonete e fio dental;  

• medicamento e preservativo;  
• óleo de cozinha; 
 • ponta de cigarro;  
• poeira de varrição de casa;  
• fio de cabelo e pelo de animais; 
 • tinta que não seja à base de água;  
• querosene, gasolina, solvente, tíner. 
 Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, 
como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem 
ser levados a pontos de coleta especiais, que darão a 
destinação final adequada.  
MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta 

Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado). 
  

O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além 
do foco no interlocutor, que caracteriza a função 
conativa da linguagem, predomina também nele a 
função referencial, que busca: 
 

A) despertar no leitor sentimentos de amor pela 
natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis 
que beneficiarão a sustentabilidade do planeta.  

B) informar o leitor sobre as consequências da 
destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre 
como fazer o correto descarte de alguns dejetos.  

C) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, 
mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do 
autor do texto em relação ao planeta.  

D) estabelecer uma comunicação com o leitor, 
procurando certificar-se de que a mensagem 
sobre ações de sustentabilidade está sendo 
compreendida.  

E) explorar o uso da linguagem, conceituando 
detalhadamente os termos utilizados de forma a 
proporcionar melhor compreensão do texto. 

 

▬ QUESTÃO 61 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira 
que vem dos tempos do Império Romano. A 
amarelinha original tinha mais de cem metros e era 
usada como treinamento militar. As crianças 
romanas, então, fizeram imitações reduzidas do 
campo utilizado pelos soldados e acrescentaram 
numeração nos quadrados que deveriam ser pulados. 
Hoje as amarelinhas variam nos formatos 
geométricos e na quantidade de casas. As palavras 
“céu” e “inferno” podem ser escritas no começo e no 
final do desenho, que é marcado no chão com giz, 
tinta ou graveto.  

Disponível em: www.biblioteca.ajes.edu.br. Acesso 
em: 20 maio 2015 (adaptado).  

Com base em fatos históricos, o texto retrata o 
processo de adaptação pelo qual passou um tipo de 
brincadeira. Nesse sentido, conclui-se que as 
brincadeiras comportam o(a): 

A) caráter competitivo que se assemelha às suas 
origens. 

B) delimitação de regras que se perpetuam com o 
tempo.  

C) definição antecipada do número de grupos 
participantes.  

D) objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a 
praticam.  
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E) possibilidade de reinvenção no contexto em que é 
realizada. 

 

▬ QUESTÃO 62 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Por que as formigas não morrem quando postas 

em forno de micro-ondas? 
As micro-ondas são ondas eletromagnéticas com 
frequência muito alta. Elas causam vibração nas 
moléculas de água, e é isso que aquece a comida. Se 
o prato estiver seco, sua temperatura não se altera. 
Da mesma maneira, se as formigas tiverem pouca 
água em seu corpo, podem sair incólumes. Já um ser 
humano não se sairia tão bem quanto esses insetos 
dentro de um forno de micro-ondas 
superdimensionado: a água que compõe 70% do seu 
corpo aqueceria. Micro-ondas de baixa intensidade, 
porém, estão por toda a parte, oriundas da telefonia 
celular, mas não há comprovação de que causem 
problemas para a população humana.  

OKUNO. E. Disponível em: 
http://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 11 dez. 

2013.  
Os textos constroem-se com recursos linguísticos que 
materializam diferentes propósitos comunicativos. Ao 
responder à pergunta que dá título ao texto, o autor 
tem como objetivo principal: 

A) defender o ponto de vista de que as ondas eletro 
magnéticas são inofensivas.  

B) divulgar resultados de recentes pesquisas 
científicas para a sociedade.  

C) apresentar informações acerca das ondas 
eletromagnéticas e de seu uso.  

D) alertar o leitor sobre os riscos de usar as micro-
ondas em seu dia a dia.  

E) apontar diferenças fisiológicas entre formigas e 
seres humanos. 

 

▬ QUESTÃO 63 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Rede social pode prever desempenho 

profissional, diz pesquisa. 
 Pense duas vezes antes de postar qualquer item em 
seu perfil nas redes sociais. O conselho, repetido à 
exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de 
ganhar um status, digamos, mais científico. De 
acordo com resultados da pesquisa, uma rápida 
análise do perfil nas redes sociais pode prever o 
desempenho profissional do candidato a uma 
oportunidade de emprego. Para chegar a essa 
conclusão, uma equipe de pesquisadores da Northern 
Illinois University, Universityof Evansville e 
AuburnUniversity, pediu a um professor universitário e 
dois alunos para analisarem perfis de um grupo de 
universitários. Após checar fotos, postagens, número 
de amigos e interesses por 10 minutos, o trio 
considerou itens como consciência, afabilidade, 
extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 
Seis meses depois, as impressões do grupo foram 
comparadas com a análise de desempenho feita 
pelos chefes dos jovens que tiveram seus perfis 
analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte 
correlação entre as características descritas a partir 
dos dados da rede e o comportamento dos 
universitários no ambiente de trabalho.  

Disponível em http://exame.abril.com.br. Acesso em: 
29 fev. 2012 (adaptado).  

As redes sociais são espaços de comunicação e 
interação on-line que possibilitam o conhecimento de 
aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o 
texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento 
permite: 

A) identificar a capacidade física atribuída ao 
candidato.  

B) certificar a competência profissional do 
candidato.  

C) controlar o comportamento virtual e real do 
candidato.  

D) avaliar informações pessoais e comportamentais 
sobre o candidato.  

E) aferir a capacidade intelectual do candidato na 
resolução de problemas. 

 

▬ QUESTÃO 64 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
eu gostava muito de passeá... saí com as minhas 
colegas... brincá na porta di casa di vôlei... andá de 
patins... bicicleta... quando eu levava um tombo ou 
outro... eu era a::... a palhaça da turma... ((risos))... eu 
acho que foi uma das fases mais... assim... gostosas 
da minha vida foi... essa fase de quinze... dos meus 
treze aos dezessete anos... 

A.P.S., sexo feminino, 38 anos, nível de ensino 
fundamental. 

Projeto Fala Goiana, UFG, 2010 (inédito). 
 
Um aspecto da composição estrutural que caracteriza 
o relato pessoal de A.P.S. como modalidade falada 
da língua é: 
 

A) predomínio de linguagem informal entrecortada 
por pausas. 

B) vocabulário regional desconhecido em outras 
variedades do português. 

C) realização do plural conforme as regras da 
tradição gramatical. 

D) ausência de elementos promotores de coesão 
entre os eventos narrados. 

E) presença de frases incompreensíveis a um leitor 
iniciante. 

 

▬ QUESTÃO 65 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Verbo ser 
QUE VAI SER quando crescer? Vivem perguntando 
em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um 
nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar 
quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou 
a gente só principia a ser quando cresce? É terrível, 
ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado tão 
depressa, e cabe tantas coisas? Repito: ser, ser, ser. 
Er. R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? 
Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. 
Não quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. 
Esquecer. 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1992. 
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A inquietação existencial do autor com a autoimagem 
corporal e a sua corporeidade se desdobra em 
questões existenciais que têm origem 
 

A) no conflito do padrão corporal imposto contra as 
convicções de ser autêntico e singular. 

B) na aceitação das imposições da sociedade 
seguindo a influência de outros. 

C) na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições 
e culturas familiares. 

D) no anseio de divulgar hábitos enraizados, 
negligenciados por seus antepassados. 

E) na certeza da exclusão, revelada pela 
indiferença de seus pares. 

 

▬ QUESTÃO 66 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pote Cru é meu Pastor. Ele me guiará. 

Ele está comprometido de monge. 

De tarde deambula no azedal entre torsos de 

cachorro, trampas, trapos, panos de regra, couros, 

de rato ao podre, vísceras de piranhas, baratas 

albinas, dálias secas, vergalhos de lagartos, 

linguetas de sapatos, aranhas dependuradas em 

gotas de orvalho etc. etc. 

Pote Cru, ele dormia nas ruínas de um convento 

Foi encontrado em osso. 

Ele tinha uma voz de oratórios perdidos. 

BARROS, M. Retrato do artista quando coisa. Rio de 
Janeiro: Record, 2002. 

Ao estabelecer uma relação com o texto bíblico nesse 
poema, o eu lírico identifica-se com Pote Cru porque 

A) entende a necessidade de todo poeta ter voz de 
ora tórios perdidos.  

B) elege-o como pastor a fim de ser guiado para a 
salvação divina.  

C) valoriza nos percursos do pastor a conexão entre 
as ruínas e a tradição.  

D) necessita de um guia para a descoberta das 
coisas da natureza.  

E) acompanha-o na opção pela insignificância. 

 

▬ QUESTÃO 67 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

LXXVIII (Camões, 1525?-1580) 

Leda serenidade deleitosa, 

Que representa em terra um paraíso; 

Entre rubis e perlas doce riso 

Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 

 

Presença moderada e graciosa, 

Onde ensinando estão despejo e siso 

Que se pode por arte e por aviso, 

Como por natureza, ser fermosa; 

 

Fala de quem a morte e a vida pende, 

Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 

Repouso nela alegre e comedido: 

 

Estas as armas são com que me rende 

E me cativa Amor; mas não que possa 

Despojar-me da glória de rendido. 

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 2008. 

 
SANZIO, R. (1483-1520). A mulher com o unicórnio. 

Roma, Galleria Borghese Disponível em: 
www.arquipelagos.pt. Acesso em: 29 fev. 2012. 

A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas 
linguagens artísticas diferentes, participaram do 
mesmo contexto social e cultural de produção pelo 
fato de ambos 

A) apresentarem um retrato realista, evidenciado 
pelo unicórnio presente na pintura e pelos 
adjetivos usados no poema.  

B) valorizarem o excesso de enfeites na 
apresentação pessoal e na variação de atitudes 
da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do 
poema.  

C) apresentarem um retrato ideal de mulher 
marcado pela sobriedade e o equilíbrio, 
evidenciados pela postura, expressão e 
vestimenta da moça e os adjetivos usados no 
poema.  

D) desprezarem o conceito medieval da idealização 
da mulher como base da produção artística, 
evidenciado pelos adjetivos usados no poema.  

E) apresentarem um retrato ideal de mulher 
marcado pela emotividade e o conflito interior, 
evidenciados pela expressão da moça e pelos 
adjetivos do poema. 

 

▬ QUESTÃO 68 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia 
e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que 
lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que 
fossem... Em que lhe contribuiria para a felicidade 
saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada... O 
importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. 
Lembrou-se das suas coisas de tupi, de folk-lore, das 
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suas tentativas agrícolas... Restava disso tudo em 
sua alma uma satisfação? Nenhuma! Nenhuma! 

O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, 
o escárnio; e levou-o à loucura. Uma decepção. E a 
agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela 
não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. 
E, quando seu patriotismo se fizera combatente, o 
que achara? Decepções. Onde estava a doçura de 
nossa gente? Pois ele não a viu combater como 
feras? Pois não a via matar prisioneiros, inúmeros? 
Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma 
série, melhor, um encadeamento de decepções. 

A pátria que quisera ter era um mito; um fantasma 
criado por ele no silêncio de seu gabinete. 

BARRETO, L. Triste fim de Policarpo Quaresma. 
Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso 

em: 8 nov. 2011. 

 

O romance Triste fim de Policarpo Quaresma, de 
Lima Barreto, foi publicado em 1911. No fragmento 
destacado, a reação do personagem aos 
desdobramentos de suas iniciativas patrióticas 
evidencia que 

A) a dedicação de Policarpo Quaresma ao 
conhecimento da natureza brasileira levou-o a 
estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma 
visão mais ampla do país.  

B) a curiosidade em relação aos heróis da pátria 
levou-o ao ideal de prosperidade e democracia 
que o personagem encontra no contexto 
republicano.  

C) a construção de uma pátria a partir de elementos 
míticos, como a cordialidade do povo, a riqueza 
do solo e a pureza linguística, conduz à 
frustração ideológica.  

D) a propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, 
justifica a reação de decepção e desistência de 
Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se 
em seu gabinete.  

E) a certeza da fertilidade da terra e da produção 
agrícola incondicional faz parte de um projeto 
ideológico salvacionista, tal como foi difundido na 
época do autor. 

▬ QUESTÃO 69 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Leia o que disse João Cabral de Melo Neto, poeta 
pernambucano, sobre a função de seus textos:  

 

“Falo somente com o que falo: a linguagem enxuta, 
contato denso; falo somente do que falo: a vida seca, 
áspera e clara do sertão; falo somente por quem falo: 
o homem sertanejo sobrevivendo na adversidade e 
na míngua. Falo somente para quem falo: para os 
que precisam ser alertados para a situação da miséria 
no Nordeste.”  

 

Para João Cabral de Melo Neto, no texto literário,  

A) a linguagem do texto deve refletir o tema, e a fala 
do autor deve denunciar o fato social para 
determinados leitores. 

B) a linguagem do texto não deve ter relação com o 
tema, e o autor deve ser imparcial para que seu 
texto seja lido. 

C) o escritor deve saber separar a linguagem do tema 
e a perspectiva pessoal da perspectiva do leitor. 

D) a linguagem pode ser separada do tema, e o 
escritor deve ser o delator do ato social para todos 
os leitores. 

E) linguagem está além do tema, e o fato social 
deve ser a proposta do escritor para 
convencer o leitor. 

 

▬ QUESTÃO 70 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Mas plantar pra dividir Não faço mais isso, não. Eu 
sou um pobre caboclo, Ganho a vida na enxada. O 
que eu colho é dividido Com quem não planta nada. 
Se assim continuar vou deixar o meu sertão, mesmo 
os olhos cheios d’água e com dor no coração. Vou 
pro Rio carregar massas pros pedreiros em 
construção. Deus até está ajudando: está chovendo 
no sertão! Mas plantar pra dividir, Não faço mais isso, 
não.  

VALE, J.; AQUINO, J. B. Sina de caboclo. São Paulo: 
Polygram, 1994 (fragmento).  

No trecho da canção, composta na década de 1960, 
retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com  

A) a distribuição desigual da produção.  

B) os financiamentos feitos ao produtor rural 

C) a ausência de escolas técnicas no campo. 

D) os empecilhos advindos das secas prolongadas.  

E) a precariedade de insumos no trabalho do 
campo.  

 

▬ QUESTÃO 71 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Assinale a alterativa errada, “Na dança 
contemporânea é explicita a presença de...  

a) Liberdade gestual e de expressão 
corporal 

b) Diálogo entre as linguagens artísticas 
c) Formação técnica fortemente  tradicional 
d) Espaço cênico dialogando com a 

urbanidade 
e) Todas estão corretas 

 

▬ QUESTÃO 72 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 
As danças de técnicas tradicionais podem 
exemplificadas por: 

a) Balé clássico e  flamenco 
b) Flamengo e double-dutch 
c) Quadrilha e balé clássico 
d) Funk e Quadrilha 
e) Todas estão corretas 

 

▬ QUESTÃO 73 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A respeito do teatro do Oprimido, de acordo com 
Bárbara Santos, no “teatro-Imagem, a encenação 
baseia-se nas linguagens não-verbais. Essa foi uma 
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saída encontrada por Boal para trabalhar com 
indígenas, no Chile, de etnias distintas com línguas 
maternas diversas, que participavam de um programa 
de alfabetização e precisavam se comunicar entre si. 
Esta técnica teatral transforma questões, problemas e 
sentimentos em imagens concretas. A partir da leitura 
da linguagem corporal, busca-se a compreensão dos 
fatos representados na imagem, que é real enquanto 
imagem. A imagem é uma realidade existente sendo, 
ao mesmo tempo, a representação de uma realidade 
vivenciada”. (Disponível em: 
www.ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-
imagem). Nisto, é incorreto afirmar que: 
 

A) Augusto Boal ganhou reconhecimento 
internacional a partir da criação do Teatro do 
Oprimido, metodologia que coloca a arte a 
serviço da inclusão social.  

B) O trabalho com o Teatro do Oprimido  
nasceu a partir dos anos de exílio na América 
do Sul e rendeu frutos na Europa na década 
de 70, chegou ao Brasil nos anos 80 
fortalecido 

C) Augusto Boal Colaborou com a criação e 
expansão pelo Brasil dos Centros Populares 
de Cultura (CPC), e as ações do Movimento 
de Cultura Popular (MCP), em Pernambuco. 

D) Entre os objetivos do Teatro do Oprimido 
estava mostrar a classe trabalhadora que o 
teatro pode ser uma arma revolucionária a 
serviço da emancipação humana. 

E)O teatro-Imagem em sua encenação 
baseia-se nas linguagens não-verbais e por 
isto expressa muito pouco à classe 
trabalhadora não trazendo frutos para Boal 
em seu exílio.  

 

Augusto Boal e o Teatro do Oprimido em Paris, 1975. 
Cedoc-Funarte 

 

▬ QUESTÃO 74 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A charge é uma produção intelectual que tem status 
de artigo assinado, 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. 

 

▬ QUESTÃO 75 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Um projeto é “um esforço temporário empreendido 
para criar um produto, serviço ou um resultado 
específico”. Portando necessita de objetivos claros, 
medidas de resultados, datas de início e término que 
atendam aos requisitos negociados e explícitos das 
partes interessadas. ” (XAVIER, C. M. da S. 
Metodologia de gerenciamento de projetos: 
abordagem prática de como iniciar, planejar, 
executar, controlar e fechar projetos. Rio de Janeiro: 
Brasport, 2009). Pensando-se a organização dos 
artistas na atualidade em atender às normas da 
administração pública e a política para a cultura 
nacional, é correto afirmar que: 
 

A) A lei Roaunet institui políticas públicas 
para a cultura nacional.  
B) A lei Roaunet não institui políticas públicas 
para a cultura nacional.  
C) A lei Roaunet discrimina os artistas e não 
pretende instituir políticas para a cultura 
nacional.  
D) Os artistas não precisam conceber 
projetos porque não existe lei que institua 
política pública para a cultura nacional.  
E) Todas as afirmativas são corretas.  

 

▬ QUESTÃO 76 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Educação Física - NULA 

 

▬ QUESTÃO 77 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Educação física- NULA 

 

▬ QUESTÃO 78 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Educação física- NULA 

 

▬ QUESTÃO 79 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Educação física- NULA 

http://www.ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-imagem
http://www.ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-imagem
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▬ QUESTÃO 80 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Educação física - NULA 

 

▬  RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questões de 81 a 90 

 

▬ QUESTÃO 81 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A medida do menor arco positivo côngruo ao arco de 
1000º é 
 
A) 290º.  
B) 280º. 
C) 270º. 
D) 260º. 
E) 250º. 

 

▬ QUESTÃO 82 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um restaurante oferece no cardápio duas saladas 
distintas, quatro tipos de carnes grelhadas, cinco 
variedades de bebidas e três sobremesas diferentes. 
Se um cliente deseja pedir uma refeição contendo 
uma salada, uma carne grelhada, uma bebida e uma 
sobremesa, de quantos modos diferentes ele poderá 
fazer o pedido?  
A) 144 
B) 120 
C) 14 
D) 5 
E) 1 

 

▬ QUESTÃO 83 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Numa urna foram colocadas bolas idênticas 
numeradas de 0 a 20. Retira-se uma bola ao acaso. 
Nessas condições a probabilidade dessa bola ser 
numerada com o número 9 é 
A) 1% 
B) 2% 
C) 5% 
D) 10% 
E) 20%  

 

▬ QUESTÃO 84 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O valor de sen1200º é 

 

A)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

E) . 

 

▬ QUESTÃO 85 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Seja a matriz A = ( )4x3 tal que . Nestas 

condições o elemento  é 

A) 79. 
B) 33. 

C) 25. 
D) 9. 
E) 3. 

   

▬ QUESTÃO 86 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Convertendo 288° para radiano obtém-se 

 

A)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

E)  

  

 

▬ QUESTÃO 87 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A extremidade do arco cuja medida é de 1290° está 
localizada na circunferência trigonométrica 

 
A) no 1º quadrante.  
B) no 2º quadrante. 
C) no 3º quadrante. 
D) no 4º quadrante. 
E) na fronteira dos quadrantes. 

 

▬ QUESTÃO 88 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Considere que no primeiro dia do Rock in Rio 2011, 
em certo momento, o público presente era de cem mil 
pessoas e que a Cidade do Rock, local do evento, 
dispunha de quatro portões por onde podiam sair, no 
máximo, 1250 pessoas por minuto, em cada portão. 
Nestas circunstâncias, o tempo mínimo, em minutos, 
para esvaziar a Cidade do Rock será de: 
A) 80 
B) 60 
C) 50 
D) 40 
E) 20 

 

▬ QUESTÃO 89 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
As células da bactéria Escherichia coli têm formato 
cilíndrico, com 8 x 10−7 metros de diâmetro. O 
diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 
1 x 10−4 metros. Dividindo-se o diâmetro de um fio de 
cabelo pelo diâmetro de uma célula de Escherichia 
coli, obtém-se, como resultado: 

A) 125 

B) 250 

C) 500 

D) 1000 
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E) 8000 

 

▬ QUESTÃO 90 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Um biólogo comparou durante os três primeiros dias 
do mês de julho o crescimento populacional de suas 
culturas de bactérias, as quais denominou cultura 1 e 
cultura 2. Após o estudo o cientista construiu a tabela 
a seguir. 

 

Se na tabela citada anteriormente cada elemento  

é o número de indivíduos da cultura i no dia j do mês 
de julho, a população de bactérias da cultura 1 no dia 
2 de julho é 

A)     . 

B)  

C) . 

D) . 

E) . 

 

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

 

INSTRUÇÕES: 

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

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

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

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

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

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

• apresentar proposta de intervenção que 
desrespeite os direitos humanos. 

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

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e 
com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-
argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema Empreendedorismo X 
impacto ambiental: como resolver esse problema. 
Apresentando proposta de intervenção que respeite 
os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, 
de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista. 

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL DE 1988 

 
 

CAPÍTULO VI 
DO MEIO AMBIENTE 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies 
e ecossistemas;        
II - preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;       
III - definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção;        
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade;       
V - controlar a produção, a comercialização e o 
emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente;       
VI - promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da 
lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais a crueldade.        
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei. 
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de 
reparar os danos causados. 
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais.      
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em lei federal, 
sem o que não poderão ser instaladas. 

Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Co

nstituicao.htm> Acesso em: 30 mai de 2016. 
 

Comissão do Senado aprova PEC que derruba 
licenciamento ambiental 

 
 A proposta do senador Acir Gurgacz (PDT-
RO) acaba com o licenciamento ambiental como ele é 
feito hoje ao acrescentar esse parágrafo no artigo 225 
da Constituição Federal: 
7º A apresentação do estudo prévio de impacto 
ambiental importa autorização para a execução da 
obra, que não poderá ser suspensa ou cancelada 
pelas mesmas razões a não ser em face de fato 
superveniente. 
 Na justificativa da proposta, Gurgacz 
argumenta que uma vez iniciada a obra após a 
concessão da licença ambiental, ela “não poderá ser 
suspensa ou cancelada senão em face de fatos 
novos”. Mas enquanto a  justificativa menciona 
licença, o texto da proposta fala em estudo prévio de 
impacto ambiental. Existe uma confusão de termos 



CEPAE – UFG                    SIMULADO – 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
  

SIMULADO – PÁGINA 30 

entre o que está escrito no projeto de lei e na 
justificativa do projeto. Licença ambiental é um ato 
administrativo em que o órgão ambiental autoriza 
uma obra, seja ela pública ou privada. Já estudo de 
impacto ambiental é o que o empreendedor apresenta 
para comprovar que sua obra tem viabilidade 
ambiental. Esse estudo é apresentado antes da 
emissão da licença prévia. Com a proposta como está 
escrita, a mera entrega do estudo de impacto 
ambiental aprova a obra, que se torna irrevogável, e 
por sua vez torna inócuo todo o licenciamento 
ambiental. 

Disponível em: 
<http://www.oeco.org.br/noticias/senado-aprova-pec-

que-derruba-licenciamento-ambiental/> Acesso em 30 
mai de 2016 [Adaptado]. 

 
Senado aprova PEC que derruba licenciamento 
ambiental nas obras públicas 
 
 Em meio ao terremoto político que toma conta 
de Brasília, a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-
feira sem alarde, uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que simplesmente rasga a 
legislação ambiental aplicada em processos de 
licenciamento de obras públicas. 
 A PEC 65, proposta em 2012 pelo senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO) e relatada atualmente pelo 
senador Blairo Maggi (PR-MT), estabelece que, a 
partir da simples apresentação de um Estudo Impacto 
Ambiental (EIA) pelo empreendedor, nenhuma obra 
poderá mais ser suspensa ou cancelada. Na prática, 
isso significa que o processo de licenciamento 
ambiental, que analisa se um empreendimento é 
viável ou não a partir dos impactos socioambientais 
que pode gerar, deixa de existir. 
 Em um documento de apenas três páginas, 
os parlamentares informam que “a proposta inova o 
ordenamento jurídico”, por não permitir “a suspensão 
de obra ou o seu cancelamento após a apresentação 
do estudo prévio de impacto ambiental (EIA), exceto 
por fatos supervenientes”. A mudança, sustentam os 
parlamentares “tem por objetivo garantir a celeridade 
e a economia de recursos em obras públicas sujeitas 
ao licenciamento ambiental, ao impossibilitar a 
suspensão ou cancelamento de sua execução após a 
concessão da licença”. 
 O licenciamento ambiental, seja ele feito pelo 
Ibama ou por órgãos estaduais, estabelece que 
qualquer empreendimento tem que passar por três 
etapas de avaliação técnica. Para verificar a 
viabilidade de uma obra, é preciso os estudos de 
impacto e pedir sua licença prévia ambiental. 
 Ao obter a licença prévia, o empreendedor 
precisa ainda de uma licença de instalação, que 
permite o início efetivo da obra, processo que 
também é monitorado e que pode resultar em novas 
medidas condicionantes. Na terceira etapa, é dada a 
licença de operação, que autoriza a utilização do 
empreendimento, seja ele uma estrada, uma 
hidrelétrica ou uma plataforma de petróleo. O que a 
PEC 65 faz é ignorar essas três etapas.  
 [...] 

Disponível em: 
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Licenciamento ambiental e a PEC 65/2012: 
tragédias anunciadas 
 
 A espécie humana não tem outro planeta 
para habitar, a não ser a Terra. A vida em nosso 
planeta, em suas incontáveis formas – animais, 
vegetais e outras – e ecossistemas, está interligada. 
O ser humano não pode sobreviver se não preservar 
adequadamente as demais formas de vida e 
ecossistemas. Afetar o equilíbrio ecológico é pôr em 
risco a própria sobrevivência da espécie humana e de 
todas as demais. Além disso, a geração atual não tem 
o direito de destruir o hábitat das gerações futuras. 
 Preservação do ambiente não é incompatível 
com o progresso da atividade humana. Muito pelo 
contrário, cada vez mais surgem provas de que o 
desenvolvimento econômico com respeito pelo 
ambiente (o desenvolvimento sustentável) 
proporciona ganhos econômicos importantes. 
 Para preservação ambiental, a legislação 
internacional e nacional prevê diversos mecanismos, 
como unidades de conservação (UC), áreas de 
proteção ambiental (APA), áreas de preservação 
permanente (APP) e o licenciamento ambiental. 
[...] 
 Apesar de todos os esforços de entidades da 
sociedade civil, de estudiosos, de profissionais 
privados e públicos da área ambiental, de órgãos 
como o IBAMA, agências ambientais estaduais e 
municipais e do Ministério Público, a defesa ambiental 
no Brasil enfrenta problemas sérios e nem sempre 
consegue evitar tragédias como a de Mariana (MG).
  
 Em 5 de novembro de 2015, barragens da 
empresa Samarco Mineração S.A., controlada pelas 
empresas BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A. , 
romperam-se e despejaram no rio Doce, na região de 
Mariana, cerca de 60 milhões de metros cúbicos de 
lama contaminada. Residências foram destruídas, 
pessoas foram mortas, número incontável de animais 

e outros seres foram exterminados, o rio tornou‑se 

sem vida e a poluição percorreu cerca de 880km até 
atingir o mar, onde também causou graves danos. 
Milhares de pessoas foram afetadas nesse que foi o 
maior incidente ambiental no país e ficaram 
impedidas de trabalhar por muitos meses. Até hoje a 
recuperação total dos danos não ocorreu nem se 
sabe se nem como acontecerá. Muitos desses danos 
são, na verdade, irreversíveis. 
 Falhas em empreendimentos e desrespeito 
ao princípio da precaução e a normas ambientais têm 
causado tragédias em todo o mundo há décadas, 
como o vazamento de gases tóxicos em Bhopal, 
Índia, em 3 de dezembro de 1984 (45 toneladas de 
gases de uma fábrica de agrotóxicos da empresa 
Union Carbide, que mataram rapidamente 2.500 
pessoas e causaram problemas em outras 150 mil); o 
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acidente nuclear em Tchernóbil, Ucrânia (então parte 
da União Soviética), em 26 de abril de 1986 
(superaquecimento de usina nuclear, que lançou 
enorme quantidade de radiação na atmosfera, matou 
cerca de 10 mil pessoas e causou câncer e outras 
doenças em milhares de outras, além de tornar 
inabitável a região); e o derramamento de óleo do 
petroleiro Exxon Valdez, em março de 1989 (40 
milhões de litros, que mataram cerca de 100 mil aves 
e poluíram 2 mil quilômetros da costa do Alasca, nos 
EUA), entre muitos outros. Caso gravíssimo e pouco 
conhecido é o dos vazamentos de petróleo no delta 
do rio Níger, na Nigéria, que alguns apontam ocorrer 
há mais de 50 anos, exterminando a vida em largas 
áreas daquela região. 
 Aparentemente, algumas pessoas nada 
aprenderam com esses episódios. A PEC 65/2012 
induz a muitas novas catástrofes ambientais. Se com 
o sistema atual de licenciamento e estudos de 
impacto ambiental esses acidentes têm sido 
frequentes, com a fragilização que a proposta permite 
eles certamente serão muito mais corriqueiros e 
graves. 
 Estamos destruindo nosso planeta, e essa 
PEC é um passo largo nessa direção. 

Disponível em: 
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