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 Ciências Humanas e suas Tecnologias 
 
1. […] usavam-se pedaços de cerâmica com o formato de ostra (ostrakon), nos quais eram 
inscritos os nomes dos culpados; o cidadão que tivesse seu nome escrito mais de 6.000 vezes no 
ostrakon era exilado por 10 anos[…]. 
ARRUDA, J. J. de A. Apud. SOUZA, I. de. Luzes e Sombras da Democracia Ateniense. In. Revista 
da FARN, Natal, v.2, n.l, jul./dez. 2002. p. 158 (fragmento). 
 
O sistema descrito, conhecido como ostracismo, tinha como função principal a 

a) defesa dos interesses fundiários em Atenas, uma vez que era destinado àqueles que não 
respeitassem os direitos à propriedade. 

b) preservação dos interesses de classe, uma vez que era destinado àqueles que criticassem 
os privilégios da aristocracia ateniense. 

c) manutenção do escravismo, uma vez que era destinado àqueles que assumissem posturas 
claramente antiescravistas. 

d) defesa da democracia, uma vez que era destinado àqueles acusados de ameaçar a 
democracia ateniense. 

e) consolidação da monarquia em Atenas, uma vez que era destinado àqueles que 
atentassem contra a figura do rei. 

 
 
2. A tecnologia da impressão desencadeou uma revolução nas comunicações que viria a tocar 
muito fundo nos modos de pensar e nas interações sociais. A impressão, em conjunto com a 
linguagem falada, com a escrita e os meios eletrônicos, é considerada um dos marcos de 
mudanças fulcrais na história da comunicação e que viriam por sua vez a influenciar as mudanças 
sociais e intelectuais subsequentes. 
BACELAR, J. Apontamentos sobre a história e desenvolvimento da impressão. Lisboa, 1999. p.4. 
 
Johannes Gutemberg inventou a tecnologia da impressão por tipos móveis, sendo considerado o 
inventor da imprensa. Sobre essa invenção, é correto afirmar que 

a) contribuiu para a disseminação do conhecimento, no entanto, não foi capaz de influenciar 
diretamente as mudanças sociais e intelectuais que ocorreriam. 

b) está ligada diretamente ao projeto iluminista, uma vez que surgiu a partir de seus ideais 
que pregavam a razão na disseminação do conhecimento. 

c) foi inventada na Europa e contribuiu para o fortalecimento da Igreja e do pensamento 
teocêntrico no período renascentista. 

d) promoveu uma revolução na comunicação de massa, uma vez que facilitou a circulação e o 
acesso à informação, contribuindo ainda para a disseminação da cultura humanista e 
renascentista. 

e) foi essencial para o monopólio cultural que a Igreja exercia na Idade Média, pois permitiu 
uma maior circulação dos textos religiosos. 

 
 
3. Ora, os poemas homéricos apresentam algumas peculiaridades que os diferenciam de poemas 
que se encontram na origem da civilização de outros povos, pois já contêm algumas das 
características do espírito grego que resultarão essenciais para a criação da filosofia 
REALE, G. História da Filosofia: Filosofia pagã antiga, v.1. São Paulo: Paulus, 2003, p.7 . 
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 O texto indica que os poemas de Homero, importantes documentos históricos, podem 
a) confundir os estudiosos de povos antigos, pois os poemas apresentam semelhanças com 

registros históricos de outras culturas. 
a) ser utilizados como ferramenta para diferenciar os gregos de todas as outras civilizações 

do ocidente, de forma a impossibilitar, enquanto documento histórico, o conhecimento de 
outros povos ocidentais. 

b) contribuir para o entendimento de alguns aspectos da cultura grega, como a filosofia, que 
surgiu na própria Grécia. 

c) ajudar na compreensão da atual crise grega, já que muitos elementos da economia de hoje 
foram pensados por Homero. 

d) facilitar o entendimento de um único aspecto da cultura, o religioso, pois os poemas contêm 
características do espírito grego. 

 

4. Agricultura de jardinagem - este tipo predomina em especial no sul e sudeste asiático, sendo 
propício o seu desenvolvimento em meio a solos inundáveis, onde anualmente sua fertilidade é 
renovada através das monções, longos períodos de chuvas torrenciais e abundantes que ocorrem 
no verão. A paisagem gerada por este tipo de agricultura é a característico cenário de “terraços”, 
camadas sulcadas pela atividade do agricultor ao longo de encostas férteis de morros, que 
permitem reduzir a erosão e facilitam a absorção da água pelo solo em uma maior quantidade. 
SANTIAGO, E. Agricultura de subsistência. Disponível em: 
http://www.infoescola.com/economia/agricultura-de-subsistencia/. Acesso em: 14 mar. 2014. 

A agricultura de jardinagem consiste em um modelo agrícola praticado principalmente em 
pequenas e médias propriedades, com uso intensivo de mão de obra, que pode alcançar altos 
índices de produtividade, a partir do selecionamento de sementes e uso de fertilizantes. Neste 
modelo, destaca-se a produção de arroz. A imagem correspondente à agricultura de jardinagem é 
a)  

 
http://www.idasevindas.com.br/2009/06/30/uma-semana-na-serra-gaucha/  
 
b)  

 
http://pt.engormix.com/nutrifarma/sh243_historia.htm 

http://pt.engormix.com/nutrifarma/sh243_historia.htm
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 c) 

 
http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/2013/02/paises-asiaticos-com-economia-
baseadas.html 
 
d) 

 
http://www.brasilescola.com/geografia/agricultura-subsistencia.htm 
 
e) 

 
http://mestresdahistoria.blogspot.com.br/2011/02/plantation-escravista.html 
 
 
5. “O final do século XVIII foi um momento de grande turbulência política internacional, com 
ressonância no sistema colonial mantido pelas nações europeias. As ideias liberais agitavam as 
mentes acenavam com a possibilidade de mudanças. Para as colônias traziam a esperança de 
independência política.’’ 
REZENDE, A. P.; DIDIER, M. T. Rumos da história: a construção da modernidade. 1996. 
 
A partir da referência acima citada e de seus conhecimentos sobre as revoltas coloniais no Brasil, 
assinale a alternativa que contem características da Conjuração Baiana. 

a) Teve um conteúdo fortemente elitista e local, e criticava a tributação metropolitana sobre a 
extração do ouro. 
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 b) Constitui-se em um movimento de caráter popular por contar com lideranças ligadas às 
camadas mais humildes, e defendia a abolição da escravidão e a igualdade de direitos aos 
negros. 

c) Não fazia parte de sua pauta na luta, mudanças sociais profundas como a libertação dos 
escravos e um governo igualitário. 

d) Foi um revolta favorável a ordem capitalista ou de um sistema capitalista, que protegia a 
economia da colônia e as fortunas da aristocracia açucareira e dos mineradores. 

e) Os participantes da Conjuração Baiana tinham o objetivo de emancipacionista e queriam 
transformar o território brasileiro em uma República independente de Portugal. 

 

6. Tabela: população urbana e rural no Nordeste 

 
IBGE. Disponível em: www.ibge.gov.br/home/. Acesso em: 3 nov. 2014. 
 
O quadro acima mostra uma inversão populacional ocorrida na região Nordeste, entre 1940 e 
2000. O êxodo rural nessa região está associado a transformações técnicas e tecnológicas que 
determinaram as formas de uso do espaço 

a) pela criação da SUDAM, que levou desenvolvimento ao Nordeste, norte de Minas Gerais e 
Espírito Santo, atraindo população para as cidades entre 1940 e 1960. 

b) pela insuficiência de técnicas modernas para a produção agrícola no campo, levando à 
busca da população rural pelo trabalhado nas indústrias entre 1960 e 1980. 

c) com um processo crescente de redução das oportunidades de trabalho no campo 
concomitante ao processo de industrialização no meio urbano. 

d) pelo aumento contínuo das taxas de crescimento populacional, que fez com que as famílias 
migrassem para as cidades em busca de oportunidades. 

e) pelo desenvolvimento e instalação de polos industriais no Nordeste, especialmente a 
instalação da Zona Franca de Manaus, a partir da década de 1960. 

 
 
7. No documento entregue a presidente Dilma Rousseff, com o relato das atividades e a 
conclusão dos trabalhos realizados, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) traz a comprovação 
da ocorrência de graves violações de direitos humanos. “Essa comprovação decorreu da 
apuração dos fatos que se encontram detalhadamente descritos no relatório, nos quais está 
perfeitamente configurada a prática sistemática de detenções ilegais e arbitrárias e de tortura, 
assim como o cometimento de execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres 
por agentes do Estado brasileiro” diz o texto. O documento relata ainda que mais de 300 pessoas, 
entre militares, agentes do Estado e até mesmo ex-presidentes da República, foram 
responsabilizadas por essas ações . 
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 CANES, M. Comissão reconhece 434 mortes e desaparecimentos durante a ditadura militar. 
Disponível em: agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2014-12. Acesso: 10 dez. 2014  
Diversos fatos históricos estão associados à identidade cultural de uma nação. Para analisar os 
eventos históricos ocorridos entre os anos 1946 e 1988 foi criada em 2012 a Comissão Nacional 
da Verdade que 

a) teve por finalidade, criminalizar os responsáveis pelos crimes cometidos durante a ditadura. 
b) em seu relatório poupou os dirigentes do país, responsabilizando apenas seus 

subordinados. 
c) em seu relatório final responsabiliza o Estado e seus agentes de violarem os direitos 

humanos. 
d) apontou para a isenção do Estado, nos crimes cometidos durante o regime militar no Brasil. 
e) não possui valor verossímil sobre as violações dos direitos humanos ocorridas no período. 

 

8. A crise do modelo de desenvolvimento brasileiro, perverso e excludente, foi marcada, 
especialmente, pela concentração de renda. As consequências dessa agravante são observadas 
por alguns problemas caóticos, como gastos infinitos com segurança pública, vias saturadas e 
mal planejadas, poluição hídrica e aglomerados urbanos sem infraestrutura. 
SOUZA, J. A. et. al. Ocupação Desordenada. In: Revista Conhecimento Prático Geográfico, abr. 
2010 (adaptado). 
 
No espaço urbano brasileiro, vêm se agravando os problemas sociais relacionados a um modelo 
de desenvolvimento que configurou formas diversas de exclusão social. Uma ação que contribui 
para o agravamento dessa situação é 

a) a dificuldade gerada pela igualdade social. 
b) o planejamento irrestrito das ações governamentais. 
c) a desestruturação dos partidos políticos do país. 
d) a dificuldade produtiva brasileira. 
e) a falta de planejamento governamental. 

 
 
9. Não é doença. Nem transtorno. É um fenômeno. Uma matéria publicada no jornal New York 
Times apresentou o termo ao grande público: fomo. É sigla de “fear of missing out”, ou “medo de 
ficar por fora”. O exemplo clássico é o sujeito que checa mensagens no celular no cinema. Ele 
não pode, não consegue ou não quer ficar desconectado pela eternidade da duração do filme. 
QUINTANILHA, L. Fomo, o medo de ficar por fora. Disponível em: 
blogs.estadao.com.br/link/fomo-o-medo-de-ficar-por-fora/. Acesso em: 30 nov. 2014. 
 
O desenvolvimento dos meios de comunicação permite que os indivíduos estejam o tempo todo 
conectados. A existência de um fenômeno como o “fomo” indica que 

a) o uso frequente do celular é um vício que precisa ser analisado pelas autoridades do campo 
da saúde. 

b) os novos meios de comunicação contribuem para a cidadania ao favorecem a difusão da 
informação. 

c) as relações sociais e as necessidades dos indivíduos foram alteradas com os novos meios 
de comunicação. 

d) o cinema se tornou obsoleto em contraposição às diversas possibilidades de interação que 
permite o celular. 

e) os indivíduos tendem a se distanciar socialmente em virtude do uso recorrente dos meios de 
comunicação. 
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 10. Na área do Centro-Oeste estão presentes os ecossistemas Cerrado, Pantanal e Floresta 
Amazônica. Assim, podemos caracterizar toda a área como sendo de extrema importância 
ambiental […]. Este patrimônio natural tem sido alterado pela expansão agrícola, apesar de que a 
maioria das áreas possuem solos com baixa aptidão agrícola[...]. O incremento na produção 
agropecuária nacional causada pelas frentes de agricultura comercial no Centro-Oeste não 
considerou os custos decorrentes da perda da quantidade e a qualidade destes recursos, em 
função da aplicação indiscriminada de técnicas de modernização agrícola baseadas em princípios 
da Revolução Verde: a monocultura com plantas híbridas e o elevado aporte de energia na forma 
de agrotóxicos, adubos e mecanização. 
HOGGAN, D. J.; CARMO, R. L.; AZEVEDO, A. M. M.; GAMA, I.; DARCIE, C.; DELGADO, C. C. 
Um breve perfil ambiental da região Centro-Oeste. Campinas: NEPO/Unicamp, 2010. 
 
O incremento de insumos agrícolas e fertilizantes são exemplo de transformações técnicas e 
tecnológicas, verificadas na expansão da agricultura para o Centro -Oeste, nos anos 1970. O 
momento em destaque pode ser caracterizado por 

a) uma maior conservação e proteção dos ecossistemas, especialmente do cerrado 
b) uma produção voltada às commodities, exemplificada pela soja no Centro-Oeste 
c) uma produção agrícola voltada à subsistência da população brasileira. 
d) uma redução dos latifúndios e formação de propriedades agrícolas menores que 100 ha. 
e) um aumento do número de empregos no campo, pela diversidade de culturas. 

 
 
11.  Texto I 
A escassez de água no mundo é agravada em virtude da desigualdade social e da falta de 
manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. De acordo com os números apresentados pela 
ONU - Organização das Nações Unidas - fica claro que controlar o uso da água significa deter 
poder. 
Disponível em: www.cetesb.sp.gov.br/agua/%C3%81guas-Superficiais/37-O-Problema-da-
Escassez-de-%C3%81gua--no-Mundo. Acesso em: 3 mar. 2015 
 
Texto II 
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 Disponível em: www.un.org/waterforlifedecade/images/scarcity/2013_scarcity_graph_2.png. 
Acesso em 3 mar. 2014 (adaptado). 
 
A utilização inadequada do recurso hídrico potável é motivo de discussão em nível global, pois 

a) embora a água seja distribuída igualitariamente entre as nações, a escassez física é um 
agravante. 

b) as regiões que apresentam maior escassez de água são as maiores consumidoras desse 
recurso. 

c) não é possível conciliar o desenvolvimento econômico com o uso consciente da água. 
d) os países que sofrem com a escassez de água são aqueles que não investiram em políticas 

de conscientização. 
e) há regiões do globo que sofrem com a má distribuição desse recurso ainda que as 

condições climáticas sejam adequadas. 
 
 
12. O termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei quanto às pessoas ambiciosas 
(no sentido de quererem mais do que aquilo a que têm direito) e iníquas, de tal forma que as 
cumpridoras da lei e as pessoas corretas serão justas. O justo, então, é aquilo conforme à lei e o 
injusto é o ilegal e iníquo. 
ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural: 1996. Adaptado. 
 
Segundo Aristóteles, pode-se reconhecer uma ação injusta quando ela observa 

a) o compromisso com a legalidade. 
b) a equidade nas ações do indivíduos. 
c) a violação das leis por pessoas ambiciosas. 
d) as atitudes dos indivíduos corretos. 
e) a conformidade com as leis humanas. 

 

13. Como forma de acelerar o processo de branqueamento da população, os primeiros imigrantes 
trazidos tinham origem germânica. Esses primeiros grupos foram assentados em colônias 
agrícolas que teriam a dupla finalidade de ocupar terras devolutas e de produzir gêneros 
alimentícios variados para abastecer a capital do Império. 
NÓBREGA, R ; DAFLON, V. T. Da escravidão às migrações: raça e etnicidade nas relações de 
trabalho no Brasil. Latin Americam Studies Association, 2009. (fragmento) 
 
Segundo o texto, a estratégia imperial para incluir os imigrantes europeus na sociedade brasileira 
passou pela 

a) implementação de cortiços nas colônias agrícolas. 
b) criação de associações europeias no país. 
c) geração de empregos nas primeiras indústrias nacional. 
d) oportunidade gerada de ocupar terras agrícolas. 
e) proximidade étnica entre os nacionais e os estrangeiros. 

 

14. Texto I 
O Heliocentrismo não é o “meu sistema”, mas a Ordem de Deus. 
COPERNICO, N. As revoluções dos orbes celestes [1543]. Lisboa Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1984. 
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 Texto II 
Não vejo nenhum motivo para que as ideias expostas neste livro (A origem das espécies) se 
choquem com as ideias religiosas. 
DARWIN, C. A origem das espécies [1859]. São Paulo: Escala, 2009. 
 
Resguardado o contexto histórico de cada autor, as relações entre a religião e a produção 
científica elencadas nos textos evidenciam, respectivamente, 

a) união entre fé e razão - pensamento autônomo da ciência. 
b) sobreposição da religião sob a ciência - domínio da religião. 
c) a fragilidade da religião - a ineficiência da ciência. 
d) independência da ciência - paridade entre religião e ciência. 
e) sobreposição da ciência - ineficiência das ideias religiosas. 

 
 
15. O exemplo dos filósofos gregos nos deixou uma grande lição: nunca se conformar com as 
estruturas existentes como se fossem as únicas possíveis. De fato, não houve época em que não 
tivéssemos filósofos buscando a verdade e combatendo a ignorância, o obscurantismo, a 
dominação do homem pelo homem, as guerras e outros atos irracionais que infelicitam a 
humanidade. Filosofar é preciso para participar criativamente da luta pela humanização. 
CORDI, C. Para filosofar. São Paulo: Scipione, 2007 (fragmento). 
 
O texto possibilita uma interpretação histórica e cultural que 

a) valoriza o papel da Filosofia nas sociedades. 
b) enfatiza a Filosofia como disciplina teórica. 
c) considera o filosofar resultado da imaginação. 
d) questiona a influência política dos filósofos. 
e) iguala a Filosofia à prática do obscurantismo. 

 

16. Imagem I 
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 DELACROIX, E. A Liberdade Guiando o Povo. 1830. Óleo sobre tela, 260 cmx 325 cm. 
Imagem II 
 

 
DAVID,J.L. A Morte de Marat. 1793. Óleo sobre tela, 128cm x 165 cm. 
 
 
As obras produzidas durante o período de revoluções na França preservam a memória dos 
acontecimentos históricos e ressaltam, respectivamente: 

a) Registro histórico alegórico – Homenagem. 
b) Idealização romântica - Realismo acrítico. 
c) Senso de coletividade – Suicídio. 
d) Registro cultural - Sofrimento humano. 
e) Crítica social - Conformismo político. 
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 17.  Imagem I 

 
JULIÃO, C. Casal de nativos já catequizados. Século XVIII, 45,5 � 35 cm. Disponível em: 
objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon30306/con30306_046.jpg. Acesso em: 03 mar. 
2015. 
 
Imagem II 

 
GARBE, W. Índios Botocudos, 1909, 12 x 17cm. Disponível 
em:  objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital. Acesso em: 29 jan. 2015. 
 
Assinale a alternativa que descreve os pontos de vista a respeito da cultura indígena do Brasil 
expressos em cada uma das imagens. 
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 a) Ambas as imagens retratam indígenas vivenciando sua cultura nativa, pois mantêm seus 
hábitos e costumes nativos. 

b) Na Imagem I, os índios conservam seus hábitos de vestuário; na Imagem II, os hábitos 
indígenas já sofreram intervenções do homem branco. 

c) Nenhuma das imagens retrata aspectos da cultura indígena, apenas é possível identificar os 
aspectos de vestuário e comportamento. 

d) As imagens retratam aspectos similares da cultura indígena, pois revelam que a cultura 
indígena sofreu intervenção do homem branco. 

e) A Imagem I retrata o indígena após o contato com a cultura do homem branco, enquanto a 
Imagem II retrata os indígenas vivendo conforme sua cultura nativa. 

 

18. Encarando-se a mobilidade espacial da população sob a ótica da localização rural e urbana, 
entre os anos 1960 e 2000 houve uma verdadeira inversão das duas […]. Os atrativos das 
cidades, veiculados pela mídia sobre uma população que cada vez mais perdia suas raízes com a 
terra, contribuíram para o êxodo rural. Ao mesmo tempo em que o campo expulsava, a cidade 
atraía. 
SCARLATO, F. C. População e urbanização brasileira. In.: ROSS, J. L. S. (Org). Geografia do 
Brasil. São Paulo: Edusp, 2005. 
 
As formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano, após a década de 1960, foram 
alteradas, entre outros fatores, em virtude de transformações técnicas e tecnológicas. Pode ser 
considerado um elemento propulsor do êxodo rural 

a) o apoio do Estado à reforma agrária. 
b) a diminuição do número de empregos qualificados no campo. 
c) a manutenção das antigas relações de trabalho no campo. 
d) a mecanização e tecnificação da agricultura. 
e) a produção agrícola em pequena escala. 

 
 
19. 

 
BRUEGEL, P. Os ceifadores, 1565. Óleo sobre madeira. 116,5 x 159,5 centímetros.Disponível 
em: http://www.metmuseum.org. Acesso em: 19 jan. 2015. 
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 A imagem revela os efeitos das técnicas agrícolas desenvolvidas, durante a Idade Média, na 
organização da vida social dessa sociedade. Identifique que técnica produtiva possibilitou a 
situação retratada.  

a) A rotação trienal de culturas foi uma das inovações que melhoraram a produção agrícola na 
Idade Média. 

b) A manutenção do uso do arado romano, que possuía uma lâmina de metal e revolvia a terra 
em maior profundidade. 

c) A difusão dos moinhos movidos por tração animal, em substituição aos movidos por água ou 
vento aumentou a oferta de cereais. 

d) O desenvolvimento de sementes modificadas, possibilitando menores perdas e o aumento 
da produtividade. 

e) A substituição da tração animal para o arado das terras pela implementação de mais 
camponeses trabalhando nas lavouras. 

 

20. As mulheres tiveram participação ativa nesse processo histórico [na Constituição brasileira de 
1988]. Um momento destacado foi a articulação desenvolvida pelo movimento feminista brasileiro 
ao longo do período de discussão e produção da Carta de 1988, visando à obtenção de 
conquistas no âmbito constitucional. Tal esforço culminou na elaboração da “Carta das Mulheres 
Brasileiras aos Constituintes”, que contemplava as principais reivindicações, reunidas em ampla 
discussão nacional. De fato, essa competente articulação resultou na incorporação, no texto 
constitucional, da maioria significativa dos pleitos formulados pelas mulheres. 
PIOVESAN, F. Direitos civis e políticos: a conquista da cidadania feminina. O progresso das 
mulheres no Brasil. Brasília: UNIFEM, Fundação Ford, CEPIA, 2006 (adaptado). 
 
O texto ressalta a participação do movimento feminista na construção da Constituição de 1988, 
indicando que 

a) a Constituição brasileira de 1988 excluiu de seu texto alguns direitos políticos e sociais das 
mulheres brasileiras. 

b) a Constituição de 1988 foi fruto de uma decisão unilateral dos constituintes que não 
consideraram as reivindicações sociais. 

c) o movimento feminista conseguiu que parte significativa de suas reivindicações fosse 
incluída na Constituição. 

d) a “Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes” não representou os principais desejos 
da parcela feminina brasileira. 

e) as reivindicações do movimento feminista foram formuladas por uma discussão regional que 
defendia interesses locais. 

 
 
21. Muitos autores afirmam que o campo brasileiro está marcado pela modernização da 
agricultura. Inclusive, procuram mostrar que o consumo de tratores, máquinas e insumos 
agrícolas são a expressão material desta modernização. Esses autores chamam esta 
modernização de “conservadora”, ou afirmam que estamos definitivamente diante do chamado 
domínio do progresso técnico na agricultura. 
OLIVEIRA, A. U. A agricultura brasileira: transformações recentes. In.: ROSS, J. L. S. (Org.). 
Geografia do Brasil – 6ª ed. São Paulo: Edusp, 2011. (fragmento) 
 
Considerada como uma modernização conservadora, a Revolução Verde se expandiu no Brasil 
entre as décadas de 1970 e 1980. Um impacto socioambiental, relacionado ao uso das 
tecnologias desse tipo de modernização, é 
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 a) a diminuição da biodiversidade do cerrado, devido a alterações genéticas de sua vegetação 
natural. 

b) o êxodo urbano, visto que o aumento da produção agrícola levou à necessidade de mão de 
obra. 

c) a preocupação com a preservação ambiental e utilização de defensivos biodegradáveis. 
d) a redução dos latifúndios, das atividades de agricultura familiar com a difusão da policultura.  
e) a drástica redução de áreas de cerrado, causada pela expansão das fronteiras agrícolas. 

 
 
22. Em 1815, o mapa da Europa foi alterado pelos representantes de diversas nações, reunidos 
no Congresso de Viena. Eles, supostamente, colocavam em prática o princípio de que nenhum 
país deveria se sobrepor ao outro em poder e que, para isso, os territórios europeus, abalados 
pelas guerras napoleônicas, deveriam ser redefinidos em suas fronteiras de forma que as 
potências europeias mantivessem entre si um equilíbrio de forças. 
Esse princípio ficou conhecido como: 

a) Princípio da Legitimidade. 
b) Princípio da Restauração. 
c) Princípio do Equilíbrio. 
d) Princípio da Superioridade. 
e) Princípio da Santa Aliança. 

 

23. 

 
Maranhão é o Estado que está destruindo mais rapidamente sua floresta. Disponível em: 
http://g1.globo.com/Amazonia/0,,MUL1384964-16052,00-
MARANHAO+E+O+ESTADO+QUE+ESTA+DESTRUINDO+MAIS+RAPIDAMENTE+SUA+FLORE
STA.html. Acesso em: 10 fev. 2015 
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 As geotecnologias têm auxiliado na análise dos impactos socioambientais em diferentes contextos 
histórico-geográficos. A partir da análise das imagens, indique a alternativa que apresenta um 
possível impacto socioambiental gerado pelo desmatamento. 

a) Assoreamento dos rios, diminuindo os sedimentos nos cursos-d’água. 
b) Desnudação do solo, levando à maior suscetibilidade aos processos erosivos. 
c) Redução das matas ciliares, o que pode levar à perenidade dos rios. 
d) Redução de áreas agricultáveis e das pastagens destinadas à pecuária. 
e) Queda das temperaturas locais e regionais, devido à exposição do solo. 

 

24. Vista aérea da Cidade de São Paulo. 
 

 
http://envolverde.com.br/noticias/o-que-voce-vai-dar-para-sao-paulo-este-ano/ 
 
Usina Hidrelétrica de Itaipu 

 
http://dicionariotupiguarani.blogspot.com.br/2012/08/itaipu.html 
 

http://envolverde.com.br/noticias/o-que-voce-vai-dar-para-sao-paulo-este-ano/
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 Polder holandês 

 
http://www.archined.nl/en/news/ode-to-the-polder/ 
 
Assinale a alternativa que melhor descreve, a partir dessas imagens, o que é espaço geográfico. 
 

a) É o espaço natural transformado dinamicamente pelo homem para usos de diversos fins. 
b) É a ação antrópica que modifica estaticamente o meio natural diversificando suas 

possibilidades de aproveitamento. 
c) É o espaço ocupado e transformado pelas sociedades humanas, que mantém suas 

características fundamentais. 
d) É o espaço natural conservado e protegido da ação antrópica. 
e) É o resultado da relação salutar entre homem e ambiente, na qual a partir das 

características do meio, é definido seu uso. 
 

25. A erosão é definida pela desagregação, remoção e transporte de partículas do solo ou de 
rocha. O agente responsável por essa desagregação, que ocorre continuamente e em longo 
prazo, é o intemperismo, que é a ação combinada da gravidade com a água, organismos (plantas 
e animais) e variação de temperatura. 
AMARAL, R.; GUTJAHR, M. R. Desastres naturais. São Paulo: IG/SMA, 2011 (fragmento). 
 
Esquema de desagregação do solo pelo impacto da gota de chuva 

 
AMARAL, R.; GUTJAHR, M. R. Desastres naturais/ Rosangela do Amaral; Mirian Ramos Gutjahr. 
São Paulo: IG/SMA, 2011. 100 p. : il. color. : 30 cm. (Série Cadernos de Educação Ambiental, 8). 
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 A erosão, fenômeno geralmente causado pela ação da água, está diretamente relacionada às 
ações de preservação e degradação pelo homem. Dentre as ações antrópicas de degradação, 
pode ser avaliada como responsável por possibilitar a erosão 

a) o ecoturismo, quando é praticado nas margens de rios e altera a estrutura desses solos. 
b) o despejo inadequado dos lixos nos chamados “lixões”, o que provoca a contaminação do 

solo. 
c) a retirada de cobertura vegetal, ocasionando a perda da consistência do solo, causando sua 

instabilidade. 
d) o avanço das moradias irregulares, que formam uma camada protetora do solo, 

possibilitando sua permeabilização. 
e) o reflorestamento, que altera a dinâmica do solo ao serem plantadas diferentes espécies de 

vegetação no local. 
 
 
26. Dentro dessa perspectiva [kantiana], a moral é concebida como independente de todos os 
impulsos e tendências naturais ou sensíveis; a ação moralmente boa seria a que obedecesse 
unicamente a lei moral em si mesma. Esta somente seria estabelecida pela razão, o que leva a 
conceber a liberdade como postulado necessário da vida moral. A vida moral somente é possível, 
para Kant, na medida em que a razão estabeleça, por si só, aquilo que se deva obedecer no 
terreno da conduta. 
KANT, I. Os pensadores – Kant. São Paulo: Nova Cultural, 2006, p. 14 (fragmento). 
 
O texto permite fazer uma aproximação entre o conceito de moral, para Kant, e a vida em 
sociedade, mostrando que a 

a) razão não é tão importante quanto nossas tendências naturais, pois estas nos orientam de 
modo preciso à justiça. 

b) razão pode nos conduzir a sociedades justas, com estruturas políticas que se organizem 
perfeitamente. 

c) vida em sociedade pode ser justa, desde que orientada pelos instintos de proteção e 
preservação. 

d) ética, por ser racional, pode ser pensada de modo universal, o que garante a resolução de 
todos os dilemas morais. 

e) moral deve pautar-se na razão livrando-se de tendências naturais e impulsivas, pois estas 
são frutos da irracionalidade. 

 

27. Transformações significativas no perfil tecnológico da agropecuária alteram sua expansão na 
direção de uma maior racionalidade na exploração. Embora o rebanho da região tenha crescido 
de 12 milhões de cabeças de gado em 1980 para 30 milhões em 1991, não se nota um aumento 
significativo do desmatamento para a pecuária. (Benchimol, 1997, dados do INPE de 1995). 
SICSÚ, A. B.; LIMA, J. P. R. Fronteiras agrícolas no Brasil: a lógica de sua ocupação recente. 
Nova economia, v. 10, n. 1, Belo Horizonte, 2000 (fragmento). 
 
O fragmento refere-se às transformações tecnológicas no setor agropecuário da Região Norte do 
país, ocorridas concomitantemente às transformações na agricultura e na indústria, evitando 
significativas taxas de desmatamento. O(s) fator(es) que contribuiu(íram) para a modificação do 
processo produtivo na Região Norte, ao evitar o aumento das taxas de desmatamento, seria(m) 

a) a utilização de métodos de reprodução unicamente tradicionais, para se manter a qualidade 
do rebanho. 
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 b) os baixos investimentos governamentais em agricultura, visto que o desenvolvimento 
agrícola já alavancava em outras regiões brasileiras. 

c) os altos investimentos governamentais em pecuária e baixos em indústria, visto que a 
pecuária demanda menos mão de obra, pouco disponível na região. 

d) a eliminação de incentivos fiscais na região, para que outras atividades assentassem, 
evitando desmatamentos. 

e) a preocupação com a melhoria nas pastagens e aprimoramento na genética dos animais. 
 
 
28. 

 
BOILLY, L. L. Le chanteur Chénard en sans-culotte. Museu Carnavalet, França. Disponível em: 
http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=79646. Acesso em: 16 jun. 2014. 
 
Na imagem observa-se a representação de um sans-culotte. No contexto da Revolução Francesa, 
é possível afirmar que os sans-culotte foi/foram 

a) o mais importante grupo social, uma vez que agregavam todo o chamado Terceiro Estado, 
formado por camponeses, trabalhadores urbanos, burgueses e membros da pequena 
nobreza. 

b) o grupo mais radical, que comandou a mais forte oposição ao governo absolutista e chegou 
ao poder no chamado Período do Terror. 

c) um grupo social formado pelas classes mais baixas da França revolucionária, conhecido 
assim pelos trajes rústicos que usavam em oposição às vestes refinadas da aristocracia. 

d) os mais atingidos pela política jacobina, que via nestes os grandes apoiadores do governo 
absolutista e da manutenção dos privilégios de classe. 

e) um grupo social bastante homogêneo e coeso, que reuniu os opositores ao regime francês 
ligados principalmente ao baixo clero e à pequena burguesia. 
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 29. Os editais também prescreviam aos clérigos de ordens baixas e menores regras para uma 
dada aparência para a ocasião. As regras podem ser inseridas em um conjunto de disposições 
sobre os corpos das pessoas prescritas pelo poder pastoral para a procissão de Corpus Christi, 
como o impedimento de estar à janela ou sentado em cadeira durante sua passagem, o preceito 
de se ajoelhar com toda a reverência e submissão diante do Santíssimo Sacramento e a proibição 
de danças profanas [...]. 
SANTOS, B.C.C. Os senhores do tempo: a intervenção do bispado na procissão de Corpus Christi 
no século XVIII. Rev. Tempo, Niterói, v. 18, n. 33. Universidade Federal Fluminese, 2012 . 
(adaptado) 
 
O texto, ao relatar a organização do festival religioso de Corpus Christi no Rio de Janeiro do 
século XVII, revela 

a) a importância das festividades folclóricas para a vida na colônia. 
b) o controle disciplinar dos corpos e atitudes dos participantes, por parte da Igreja. 
c) o impedimento de clérigos de ordens baixas participarem da procissão. 
d) as disputas pelos lugares na procissão, travadas entre diferentes classes. 
e) que a festividade era destinada aos clérigos da Igreja Católica. 

 
 
30. 
Através das suas armas 
Ou da surra 
Nos impõe a submissão 
F.M.I. 
Fome e miséria internacional 
Sai fora daqui 
Yankees go home, Yankees go home 
GAROTOS PODRES. Yankees Go Home!. Disponível em: http://letras.mus.br/garotos-
podres/74037/ Acesso em: 26 jan. 2014. 
 
A música da banda de punk “Garotos Podres” faz menção ao histórico de interferências de outros 
países no Brasil, o que, por sua vez, influenciou seus aspectos culturais. É possível associar a 
canção ao contexto histórico 

a) da Revolução Francesa, ou seja, quando trabalhadores urbanos, camponeses e a pequena 
burguesia se levantaram contra os nobres. 

b) da imigração estrangeira, ou seja, quando o governo federal criou políticas incentivando a 
imigração, principalmente europeia. 

c) do colonialismo português, ou seja, Portugal como país unificado, buscou por meio da 
navegação e relações comerciais novos mercados. 

d) do expansionismo japonês, ou seja, quando o Japão modernizado e capitalista expande 
seu domínio aos países vizinhos em busca de recursos. 

e) do imperialismo estadunidense, ou seja, da influência, direta ou indireta na política, 
economia e cultura de outros países pelos Estados Unidos. 

 
 
31.  A cana-de-açúcar é um produto de fundamental importância para a história brasileira, do final 
do século XVI aos dias atuais. Entretanto, ao passar dos anos, ocorreram diversas 
transformações em seu processo produtivo, bem como em seu destino de produção. As imagens 
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 retratadas a seguir, comparam os modelos de produção e transformação da cana no Brasil 
colonial e na atualidade. 
 
Período 1 

 
Disponível em: http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/ciclo-da-cana-de-acucar/ Acesso 
em: 13 out. 2014. 
 
Período 2 

 
Disponível em: http://diariodopresal.wordpress.com/2011/05/07/empresa-com-participacao-da-
petrobras-inicia-colheita-de-cana-de-acucar-100-mecanizada-em-go/. Acesso em: 13 out. 2014. 
 
Assinale a alternativa que, em cada imagem, corresponde ao tipo de mão de obra utilizada 
predominantemente nesses dois períodos e ao destino principal dessas produções. 

a) Período 1: mão de obra indígena; produção voltada ao mercado externo (europeu). Período 
2: mão de obra escrava; produção de etanol (combustível) dirigida ao mercado 
internacional. 

b) Período 1: mão de obra escrava; produção de combustível voltada ao mercado interno. 
Período 2: mão de obra assalariada; produção de açúcar e etanol (combustível) dirigida 
tanto ao mercado local quanto à exportação. 

c) Período 1: mão de obra assalariada; produção de açúcar para o mercado nacional. Período 
2: mão de obra assalariada; produção de açúcar dirigida tanto ao mercado local quanto à 
exportação. 

d) Período 1: mão de obra servil indígena; produção de açúcar dirigida ao mercado externo 
(europeu). Período 2: mão de obra assalariada; produção de açúcar e etanol (combustível) 
dirigida tanto ao mercado local quanto à exportação. 



 
 
 

 

. 

       Simulado Agosto 2015 

Aula de correção 
 

 e) Período 1: mão de obra escrava; produção de açúcar para o mercado externo (europeu). 
Período 2: mão de obra assalariada; produção de açúcar e etanol (combustível) dirigida 
tanto ao mercado local quanto à exportação. 

 
 
32. Ratzel elabora o conceito de “espaço vital”; este representaria uma proporção de equilíbrio 
entre a população de uma dada sociedade e os recursos disponíveis para suprir suas 
necessidades, definindo, portanto, suas potencialidades de progredir e suas premências 
territoriais. É fácil observar a íntima vinculação entre as formulações de Ratzel, sua época e o 
projeto imperial alemão. Esta ligação se expressa na justificativa do expansionismo como algo 
grande e inevitável numa sociedade que progride, gerando uma teoria que legitima o imperialismo 
bismarckiano. Também sua visão do Estado como um protetor acima da sociedade vem no 
sentido de legitimar o Estado prussiano, onipresente e militarizado. 
MORAES, A.C.R. Geografia: pequena história crítica. São Paulo: Annablume, 2007. pp. 70-71.  
 
O conceito do Espaço Vital, de Friedrich Ratzel, apesar de concebido no século XIX, foi elemento 
central da seguinte ideologia política de meados do século XX: 

a) Stalinismo, sendo a justificativa teórica para a expansão da União Soviética. 
b) Nazismo, fazendo parte das justificativas para a expansão territorial promovida pelo III 

Reich. 
c) Social-Democracia, constituindo um de seus principais fundamentos teóricos. 
d) Socialismo, sendo o direito à terra algo inerente a todo ser humano. 
e) Militarismo Prussiano, servindo de justificativa divina para a expansão militar promovida por 

Bismarck. 
 
 
33. O mero som da voz é apenas a expressão da dor ou prazer, e disso são capazes tanto os 
homens como os outros animais. Mas enquanto estes últimos receberam da natureza apenas 
essa faculdade, nós, os homens, temos a capacidade de distinguir o bem do mal, o útil do 
prejudicial, o justo do injusto [...] Ora, é precisamente isso que gera a família e a cidade. 
ARISTÓTELES, Política. São Paulo: Martin Claret, 2008, páginas 56 e 57 (adaptado). 
 
O pensador grego Aristóteles contribuiu para fundamentar teoricamente a atuação do indivíduo na 
sociedade. Para tanto, relacionou o exercício político e as características necessárias de um 
cidadão na sociedade, de modo a 

a) incentivar a ação instintiva do cidadão em prol da cidadania, buscando a segurança 
individual e familiar. 

b) julgar o exercício da cidadania mais importante que o exercício da política, já que um 
cidadão pode ser justo mesmo quando a política é injusta. 

c) valorizar a ação consciente do cidadão em prol da justiça, acreditando que, assim, a 
comunidade política encontraria a felicidade. 

d) considerar que os indivíduos deveriam escolher ações que pudessem levá-los a uma vida 
prazerosa, distante da dor e do sofrimento. 

e) compreender o exercício da cidadania e o exercício da política como coisas artificiais e, 
portanto, não necessárias. 

 
 
34.  [...] a autora relembra o percurso histórico dessa questão, sinalizando que convencionalmente 
atribui-se a raiz desses conflitos no Brasil ao problema da concentração de terras, que teria suas 
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 origens no modelo de ocupação territorial adotado no século XVI pela Coroa Portuguesa, durante 
o período da colonização. Contudo, para ela é “a falta de regulamentação e fiscalização na 
distribuição de terras no país que efetivamente contribuiu para a concentração fundiária” 
atualmente no Brasil. 
MANFREDO, M.T. Os conflitos pela terra no Brasil. In: Revista comCiência versão online. n. 133. 
Campinas: 2011. (adaptado). 
 
Os conflitos pela terra são questões em pauta no Brasil e, no decorrer da história do país, 
adquiriram diferentes contornos. Avaliando criticamente as disputas fundiárias no Brasil 
contemporâneo, pode-se dizer que 

a) atualmente esse tipo de conflito se restringe ao nordeste, onde a legislação fundiária é 
menos desenvolvida. 

b) os conflitos não são mera reprodução de um passado latifundiário, envolvem também 
problemas na legislação brasileira. 

c) a concentração fundiária não se altera pois, no Brasil, são inexistentes movimentos de luta 
pela terra. Estes deixaram de atuar a partir da Ditadura Militar. 

d) as raízes históricas do problema foram superadas, hoje restam apenas entraves jurídicos à 
questão. 

e) atualmente, o conflito pela terra transfigurou-se em conflito por moradia, tendo em vista o 
deslocamento da população rural para as cidades. 

 
 
35. 

 
Fonte: IBGE Censo demográfico 2010. © Hevé Théry 2011. Feito com Philcarto. Disponível em: 
http://confins.revues.org/docannexe/image/7215/img-4-small580.png. Acesso em: 28 ago. 2014. 
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 O mapa apresenta a densidade de povoamento do território brasileiro, fenômeno atrelado a 
relações socioeconômicas e culturais de poder, ocorridas em diferentes épocas. Pela 
interpretação do mapa temático, é possível afirmar que 

a) a densidade de povoamento da região Amazônica, está relacionada ao número populacional 
reduzido e à pequena área dos municípios, além de tardias políticas de desenvolvimento 
industrial. 

b) além da maior atração populacional para as áreas próximas do litoral, em razão do 
desenvolvimento industrial e financeiro, a alta densidade nesses locais se relaciona ao 
grande número de municípios. 

c) o aumento da densidade de povoamento da região Centro-Oeste está relacionado, apenas, 
à instalação de Brasília, pela necessidade de mão de obra e de se povoar o Distrito Federal. 

d) a diferença de densidade de povoamento em municípios vizinhos numa mesma região está 
relacionada, na atualidade, a uma preferência por ocupar espaços vazios, sem alta 
densidade demográfica. 

e) a Unidade Federativa de maior densidade demográfica na totalidade de sua área é o Estado 
de São Paulo, que concentra a maior população e PIB do país, o que possibilita maior 
geração de empregos e renda. 

 
 
36.   

 
Disponível em: http://www.midiamax.com.br/arquivos3/1568007218.jpg - Acesso: 26 ago. 2014. 
 
A imagem retrata o movimento que ficou conhecido como os “caras-pintadas”, ocorrido no ano de 
1992, sobre esse movimento, é correto afirmar que 

a) originou-se nas classes operárias brasileiras, reivindicando melhores condições de trabalho 
e maior igualdade social. 

b) originou-se no movimento estudantil, lutou pelo Impeachment do Presidente Fernando Collor 
de Melo e contra os escândalos de corrupção de seu governo. 

c) originou-se espontaneamente entre os jovens brasileiros, que buscavam o Impeachment do 
Presidente Fernando Collor de Melo e o fim da Ditadura Militar no Brasil. 

d) originou-se dentro do movimento estudantil brasileiro e lutou pela implantação do voto direto 
no Brasil, motivo pelo qual o movimento também ficou conhecido como “Diretas-Já”. 
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 e) originou-se na classe média brasileira que saiu às ruas para defender o Presidente 
Fernando Collor de Melo, que sofria ameaças de Impeachment. 

 
 
37. Não é um feito que, em todas as épocas e em cada canto do globo, os habitantes das regiões 
temperadas tenham sido superiores aos das regiões tropicais? Todas as grandes invasões e 
todos os grandes deslocamentos ocorreram do norte para o sul, mas não ao contrário; e não 
temos registro de que alguma vez tenha existido, como não existe hoje, um só caso de civilização 
intertropical. 
WALLACE, A.R. Infinite Tropics: an Alfred Russel Wallace Anthology. London: Verso, 2002. p. 184  
 
O trecho foi publicado pela primeira vez em 1864 pelo naturalista britânico Alfred Russel Wallace. 
A partir de sua análise, assinale corretamente a alternativa que traz as correntes de pensamento 
características do século XIX e presentes no excerto. 

a) Darwinismo Social e Evolucionismo. 
b) Positivismo e Romantismo. 
c) Ufanismo e Liberalismo. 
d) Iluminismo e Chauvinismo. 
e) Romantismo e Imperialismo. 

 
 
38.  

 
http://acasadevidro.com/2011/09/22/maiakovski-repleto-de-versos-levanto-meu-cranio/. Acesso 
em jul. 2014. 
 
A imagem acima é de um cartaz de divulgação do movimento bolchevique em 1917. 
Sobre a atuação e o papel dos bolcheviques na Revolução Russa, pode-se afirmar que eles 
buscavam 

a) medidas de transição do governo do czar a um governo democrático através de reformas 
políticas. 

b) “paz, terra, pão, liberdade e trabalho” através de uma revolução que derrubaria o governo 
czarista e o substituiria imediatamente por um governo socialista controlado pelos 
trabalhadores. 
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 c) a constituição de uma organização contrarrevolucionária para derrubar o poder conquistado 
pelos Mencheviques. 

d) a conquista do poder pelos trabalhadores participando normalmente de eleições. 
e) tão somente a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. 

 
 
39. Embora diferentes e, muitas vezes, contrárias, as obras políticas medievais e renascentistas 
operam num mundo cristão. Isso significa que, para todas elas, a relação entre política e religião é 
um dado do qual não podem escapar. É verdade que as teorias medievais são ou diretamente 
teocráticas [...] ou indiretamente teocráticas [...] , enquanto as renascentistas procuram evitar a 
ideia de que o poder seria uma graça ou um favor divino e que se encontra determinado 
diretamente pela lei divina. 
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2010, p. 458 (fragmento). 
 
A política constitui um dos elementos culturais de um povo. O texto comenta sobre esse debate 
no continente europeu, mostrando 

a) duas maneiras semelhantes de encarar as organizações políticas, já que não é possível 
pensar em política sem levar em conta a religião. 

b) visões de política que se tornaram inadequadas para os tempos atuais, pois são idealistas, 
já que pensam em sociedades utópicas. 

c) que as obras políticas, sejam as medievais ou as renascentistas, independem do contexto 
histórico em que viveram os autores. 

d) dois modos distintos de interpretar a política, através do ordenamento divino, no caso dos 
medievais, e através do próprio homem, no caso dos renascentistas. 

e) que política e religião não se discutem, já que cada pessoa vai pensar do seu próprio 
modo, como acontecia no caso dos medievais e dos pensadores renascentistas. 

 
 
40. O trabalho assegura não apenas a sobrevivência do indivíduo, mas a vida da espécie. A obra 
e seu produto, o artefato humano, conferem uma medida de permanência e durabilidade à 
futilidade da vida mortal e ao caráter efêmero do tempo humano. A ação, na medida em que se 
empenha em fundar e preservar corpos políticos, cria a condição para a lembrança, ou seja, para 
a história. 
ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 10 (fragmento). 
 
O texto traça um paralelo entre a memória produzida pela sociedade e a ação do trabalho 
humano, de modo que permite 

a) valorizar os corpos políticos pelas condições que criam, através de museus e estátuas, 
para a lembrança da história e a vida da espécie. 

b) atribuir ao trabalho papel fundamental para a preservação da história, na medida em que 
materializa a cultura e a espécie de um povo. 

c) considerar o indivíduo mais importante que a espécie, pois os artefatos que ele cria 
conferem durabilidade à vida humana. 

d) criticar o trabalho alienado, que deixa marcas negativas na história, já que é resultado da 
má distribuição dos meios de produção. 

e) mostrar o desinteresse dos humanos pelo trabalho, que preferem aproveitar seu tempo 
curto de vida com outras coisas. 
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 41. Desde que a França adotou a proibição à burca, em 2011, houve uma série constante de 
casos terríveis envolvendo um punhado de muçulmanas que preferem usar esses trajes. Não 
apenas são mulheres perfeitamente corretas que são multadas por sua opção de vestuário, 
principalmente o niqab, que cobre o corpo todo, deixando uma fenda para os olhos, como um 
número crescente de acusados está sendo julgado por atacá-las. 
RAMDANI, N. Não sigam a França na proibição da burca. Disponível em: 
http://www.cartacapital.com.br/internacional/nao-sigam-a-franca-na-proibicao-da-burca-ela-
cerceou-a-liberdade-e-a-justica-867.html. Acesso em: 10 jul. 2014 (fragmento). 
 
Em 2011, o então presidente da França, Nicolas Sarkozy, aprovou lei que proíbe as mulheres 
muçulmanas de usarem burca e niqab em locais públicos franceses, mediante uma multa de 150 
euros àquelas que não cumprirem a lei. A justificativa do governo francês tem respaldo na 
tentativa de assegurar a liberdade das mulheres, entretanto, impõe a proibição de sua vestimenta 
cultural e religiosa. Avaliando a atitude tomada pelo governo francês em vista do conflito existente 
entre as distintas culturas, nota-se que 

a) a multa cobrada às mulheres muçulmanas representa um valor simbólico, tendo em vista o 
ressarcimento ao Estado dos gastos gerados pelos imigrantes. 

b) em vista da opressão sofrida pelas mulheres muçulmanas, a aprovação da lei foi benéfica, 
pois assim evita-se a intolerância cultural, de gênero e religiosa. 

c) os trajes muçulmanos ofendem a laicidade do Estado francês, de forma que a medida 
tomada pelo governo evita toda e qualquer influência religiosa. 

d) as mulheres que preferem usar a burca na França são uma minoria, e, portanto, a medida 
do governo francês tem atendido grande parte das mulçumanas. 

e) o governo francês ao promulgar a lei que proíbe o uso de burca e niqab no país, fere o 
direito à liberdade cultural e religiosa da comunidade islâmica. 

 
 
42. O cartaz a seguir é do longa metragem de animação O príncipe do Egito de 1998. 
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 O filme faz uma adaptação da história do hebreu que chegara à condição de príncipe do Egito, 
Moisés, narrada no livro Êxodo da Bíblia. No qual, pode-se ler os versículos 40 a 42: 
“A permanência dos israelitas no Egito durara quatrocentos e trinta anos. 
 
Exatamente no fim desses quatrocentos e trinta anos, todos os exércitos do Senhor saíram do 
Egito: 
Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito: essa mesma noite é uma vigília a 
ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas, em honra do Senhor.” 
Biblia Sagrada. São Paulo: Ave Maria. 
 
Segundo narra a tradição hebraica, 

a) a saída dos hebreus do Egito foi motivada pela perseguição religiosa feita pelo faraó que 
exigia o monoteísmo e que o adorassem como divindade. 

b) Moisés, na condição de príncipe do Egito e hebreu, usou sua liderança no comando de um 
exército hebreu para expandir os domínios egípcios. 

c) no episódio chamado Êxodo do Cativeiro Mesopotâmico, Moisés lidera os egípcios no 
auxílio aos hebreus. 

d) há relação no êxodo dos hebreus durante Antiguidade e o êxodo rural experimentado nos 
dois últimos séculos, pois ambos são motivados pela carestia experimentada pelo pequeno 
agricultor. 

e) os hebreus, monoteístas, deixam o Egito, politeísta, liderados por Moisés, esse episódio é 
rememorado até os dias atuais pela comemoração da Páscoa. 

 

43. As migrações transcontinentais vêm-se impondo nesses últimos anos como tema de reflexão, 
associadas à globalização e ao desenvolvimento. A problematização dessas questões é 
particularmente importante em regiões do mundo – notadamente os Estados Unidos e a Europa – 
que vêm-se comportando desde os anos 80 como os novos polos de atração de uma mão de obra 
estrangeira, e para os quais a limitação e o controle dos fluxos de imigrantes são fundamentais. 
PERALVA, A. Globalização, migrações transnacionais e identidades nacionais. Projeto nova 
agenda para a coesão social na democracia na América Latina, Instituto Fernando Henrique 
Cardoso. 2007. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/ds/pos-
graduacao/sites/trajetorias/txts/globalizacao_migracoes_transnacionais_e_identidades_nacionais.
pdf. Acesso em: 25 jun. 2014. 
 
A globalização, nas últimas décadas, vem estimulando os fluxos financeiros e de informação. Em 
contrapartida, países desenvolvidos limitam certos fluxos advindos, principalmente, dos países em 
desenvolvimento. Tal restrição se dá em relação aos fluxos 

a) monetários, de transferência de dólares dos países desenvolvidos para os em 
desenvolvimento. 

b) industriais, de produtos dos países em desenvolvimento que concorrem com os dos países 
desenvolvidos. 

c) populacionais, de indivíduos de países em desenvolvimento buscando melhores condições 
de vida nos países desenvolvidos. 

d) culturais, de países desenvolvidos, por meio de músicas, cinema e demais atividades 
artísticas para os países em desenvolvimento. 

e) empresariais, de grupos econômicos dos países desenvolvidos que procuram facilidades 
produtivas específicas nos países em desenvolvimento 
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 44. 

 
MEYER, Henri. Le Petit Journal, 1898. 
 
Na charge apresentada, observa-se uma crítica ao 

a) imperialismo europeu, representado na figura pelos representantes do capitalismo 
industrial, que buscavam novos mercados consumidores em regiões onde a revolução 
industrial ainda não havia chegado, como a China e o Japão. 

b) socialismo, representado na figura pelos representantes das potências europeias, que 
buscavam levar a revolução socialista mesmo a países nos quais ela era indesejada. 

c) neocolonialismo do século XIX, representado na figura pelos representantes das potências 
capitalistas, que buscavam dividir a China e explorá-la economicamente, uma vez que ela 
representava um extenso mercado consumidor. 

d) imperialismo do século XIX, representado na figura pelos representantes das potências 
capitalistas, que buscavam dividir a China em busca de seu extenso mercado consumidor e 
de sua mão de obra extremamente qualificada e barata. 

e) neocolonialismo do século XIX, representado na figura pelos representantes das potências 
capitalistas, que buscavam inserir seus valores culturais, como o liberalismo econômico e o 
socialismo científico, em outros países do mundo, mesmo que esses valores fossem 
indesejados. 

 

45. Enquanto os banqueiros investiram entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões nos anos de 1992 e 
1993 na compra de computadores e software e vêm conquistando lucros sempre crescentes, o 
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 emprego bancário vem acumulando taxas negativas desde fevereiro de 1990 e o índice de 
rotatividade na categoria é bastante alto. 

JINKINGS, N. O Mister de Fazer Dinheiro. São Paulo: Boitembo, 1995. pp. 45 (fragmento). 
 
De acordo com o cenário apresentado no texto, a introdução de novas tecnologias no setor 
bancário pode ser recebida pelos trabalhadores com 

a) confiança, pois aumentaria a quantidade de postos de trabalho. 
b) neutralidade, posto que não modificaria suas condições de trabalho. 
c) receio, por causar o desemprego estrutural, em que a vaga deixa de existir. 
d) rejeição, em razão de diminuir as horas de trabalho e, assim, os seus vencimentos. 
e) otimismo, em consequência de reconhecer os funcionários com melhor desempenho. 
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 Gabarito – Ciências Humanas e suas Tecnologias 
 

1. D 
2. D 
3. C 
4. C 
5. B 
6. C 
7. C 
8. E 
9. C 
10. B 
11. E 
12. C 
13. D 
14. A 
15. A 
16. A 
17. E 
18. D 
19. A 
20. C 
21. E 
22. C 
23. B 
24. A 
25. C 
26. B 
27. E 
28. C 
29. B 
30. E 
31. E 
32. B 
33. C 
34. B 
35. B 
36. B 
37. A 
38. B 
39. D 
40. B 
41. E 
42. E 
43. C 
44. C 
45. C 
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
 
1. A figura a seguir representa um trecho da linha 1 – Laranja do metrô da cidade do Rio de 
Janeiro. Consideremos que a distância entre duas estações consecutivas é sempre igual a 2 km e 
que a origem dos espaços é estação Botafogo. 

 
 
Um passageiro parte da estação Siqueira de Campos, vai até a estação da Glória e depois 
retorna até o Largo do Machado. Pode-se afirmar que o deslocamento escalar e a posição final do 
passageiro são, respectivamente 

a) 8 km e 4 km. 
b) 8 km e 10 km. 
c) 14 km e 4 km. 
d) 16 km e 10 km. 
e) 16 km e 4 km. 

 
 
2. A figura mostra uma mola acoplada a uma régua e um objeto em equilíbrio cuja massa 
desejamos determinar; uma forma de balança improvisada. O gráfico mostra a deformação x da 
mola ao ser tracionada por uma força de intensidade F. 
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 Agentes de saúde utilizam uma balança idêntica para medir a massa de um bebê de 3 kg. 

Sabendo que a aceleração da gravidade é g = 10m/s², a deformação sofrida pela mola nessa 
situação é de: 

a) 1,2 cm 
b) 2,5 cm 
c) 12 cm 
d) 20 cm 
e) 25 cm 

 
 
3. Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive em rios, lagos e oceanos. 
Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química 
das águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica 
da hidrosfera. Devido a sua baixa solubilidade em água (9,0 mg/L a 20°C) a disponibilidade de 
oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e anaeróbica. 
Nesse contexto, um parâmetro chamado Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) foi definido 
para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um sistema hídrico. A DBO 
corresponde à massa de O2 em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono 
orgânico em um litro de água. 
BAIRD, C. Quimica Ambiental. Ed. Bookman, 2005 (adaptado). 
 
Suponha que 10 mg de açúcar (fórmula mínima CH2O e massa molar igual a 30 g/mol) são 
dissolvidos em um litro de água; em quanto a DBO será aumentada? 
Dados: Massas molares em g/mol: C = 12; H = 1; O = 16. 

a) 0,4 mg de O2/litro 
b) 1,7 mg de O2/litro 
c) 2,7 mg de O2/litro 
d) 9,4 mg de O2/litro 
e) 10,7 mg de O2/litro 

 
 
4. Pesquisas na área de pesticidas naturais representam uma frente importante na minimização 
do impacto ambiental causado pela agricultura. Dentre os possíveis agentes naturais no combate 
a pestes, uma das famílias botânicas mais estudadas é a família Meliaceae. Nessa família, o nim 
(Azaridachta indica) é a espécie mais conhecida por impedir a alimentação e reduzir o 
crescimento em insetos e ácaros. O nim contém mais de 50 limonoides em vários tecidos, mas o 
composto ativo mais importante nesta espécie é a azaridactina, presente em grandes quantidades 
nas sementes e que tem efeito relatado em mais de 600 espécies de insetos. 
Fonte: PINTO-ZEVALLOS, D.M.; ZARBIN, P.H.G. A química na agricultura: Perspectivas para o 
desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Quim. Nova, v.36, n.10, p.1509-1513, 2013. 
Adaptado 
 
Considerando as informações apresentadas no texto, em contraste com os pesticidas sintéticos, 
os pesticidas naturais são 

a) responsáveis pelo aumento do cultivo do nim, levando a desequilíbrios     ecológicos. 
b) mais efetivos, já que interferem na reprodução e no ciclo de vida dos insetos. 
c) mais eficientes no combate de pragas, aumentando a produtividade agrícola. 
d) após pesquisas, uma alternativa possivelmente menos nociva ao ambiente. 
e) ecologicamente sustentáveis e largamente utilizados em países em desenvolvimento. 
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 5. 

 
Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/biologia/ciclo-carbono.htm. Acesso em: 26 ago. 
2014 (adaptado). 
Na figura está representado o Ciclo do Carbono. Sabe-se que o carbono é um elemento 
fundamental para a composição orgânica dos seres vivos. 
 
De acordo com seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 

a) No processo 2 as plantas clorofiladas retiram do ar o CO2, por meio da existência de uma 
organela denominada cloroplasto. 

b) A morte de plantas clorofiladas e animais têm como o mesmo fim os detritos orgânicos que, 
pela quimiossíntese, dão origem a bactérias que são indispensáveis para a manutenção do 
meio ambiente. 

c) O processo da respiração, apresentado no número 2, pode ser esquematizado da seguinte 

forma: . A energia gerada na forma de glicose é 
utilizada pelos humanos assim como o O2 produzido. 

d) Em 1 é representado o processo de respiração das plantas no período noturno, no qual 
captam o CO2 da atmosfera que produziram durante o dia com a incidência de luz solar. 

e) Esse ciclo sofre intervenção devido a fatores como: devastação das áreas florestais, 
aumento do número de automóveis nas cidades e grande área industrializada. 

 
6. Um pistão de fogo é um equipamento composto por um pequeno cilindro, fechado em uma 
extremidade, e por um pistão com um pequeno espaço oco na ponta. Dentro da ponta oca do 
pistão é necessário colocar uma pequena quantidade de algodão, um material de fácil combustão.  



 
 
  

 

 
 

Simulado Agosto 2015 

Aula de Correção 
 Ao se pressionar o pistão com muita rapidez, o ar dentro do cilindro se aquece rapidamente, 

iniciando a combustão do algodão. Esse é um processo semelhante ao que ocorre em um motor a 
diesel, no qual a ignição do combustível ocorre pelo aumento de temperatura obtido com a 
compressão. 
 
A partir das leis da termodinâmica, pode-se interpretar que os fenômenos ocorridos no pistão de 
fogo e nos motores a diesel são 

a) aquecimento adiabático, convertendo trabalho em calor. 
b) aquecimento isocórico, convertendo energia interna em calor. 
c) compressão isobárica, convertendo calor recebido do ambiente em temperatura. 
d) compressão adiabática, convertendo trabalho realizado sobre o gás em energia interna. 
e) compressão isocórica, convertendo energia interna em trabalho. 

 
 
7. Nas aulas de zoologia são abordados aspectos gerais de cada grupo estudado. Quando o 
assunto são poríferos, algumas características interessantes são a ausência de tecidos, a 
reprodução tanto sexuada como assexuada e a capacidade de regeneração. Um aluno decidiu 
verificar se o que lhe foi ensinado era verídico e para tanto, pegou uma esponja e a passou por 
um moedor de carne. Os fragmentos resultantes 

a) formarão um amontoado de células mortas. 
b) não serão capazes de fazer digestão antes que a regeneração esteja avançada. 
c) terão a capacidade de ser animais de vida livre. 
d) vão se recompor tornando a formar um único indivíduo. 
e) formarão indivíduos geneticamente iguais ao inicial. 

 
 
8. O índice ultravioleta (IUV) mede o nível de radiação solar na superfície da Terra. Quanto mais 
alto, maior o risco de danos à pele e de aparecimento de câncer. Veja abaixo a relação entre o 
índice e os cuidados a tomar. 
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 Um estagiário foi contratado para fazer a manutenção de conteúdo de um site sobre cuidados 

com a saúde e se depara com uma série de informações incoerentes com o esquema, utilizado 
pelo site, de relação entre o IUV e as precauções necessárias. 
 
Segundo exclusivamente os dados apresentados no esquema, qual alternativa a seguir está 
correta? 

a) Índices ultravioleta elevados indicam alta intensidade dos raios solares sobre um local. 
b) Deve-se usar protetor solar sempre. 
c) O índice ultravioleta está relacionado ao aparecimento de outros tipos de câncer, além do 

câncer de pele. 
d) É necessária extra proteção sempre que se expõe ao sol, independentemente do índice 

ultravioleta do local. 
e) Em um local em que esteja medindo índice de radiação solar moderado, pode-se 

permanecer ao sol em qualquer horário do dia. 
 
 
9. A reciclagem de alumínio é um processo que permite sua reutilização em diversos novos 
produtos. O processo resume-se no derretimento do metal, que é menos trabalhoso e consome 
menos energia do que produzir o alumínio pela mineração de bauxita. 
A mineração e o refino requerem alto gasto de energia, enquanto que a reciclagem requer apenas 
5% da energia para produzi-lo. Por isto, a reciclagem tornou-se uma atividade importante para a 
indústria do alumínio. 
Disponível em: http://reciclabrasil.net/aluminio.html. Acesso em: 30 jan. 2015 (adaptado). 
 
Se comparada ao processo de obtenção do alumínio por mineiração, a tecnologia de reciclagem 
do alumínio permite grande economia de energia no processo de produção pois 

a) o alumínio metálico conduz eletricidade e seus cátions no óxido fundido não conduzem, o 
que reduz o consumo de energia elétrica da eletrólise. 

b) há diferença nos pontos de fusão do alumínio metálico e do óxido de alumínio, consumindo 
menos energia do que na eletrólise ígnea. 

c) o alumínio proveniente da reciclagem é mais puro que o da eletrólise, agregando maior 
valor econômico ao produto. 

d) a coleta seletiva de materiais fabricados em alumínio é menos trabalhosa que o transporte 
do minério a partir dos sítios de exploração. 

e) é desnecessária a redução do alumínio, que consome grande quantidade de energia 
devido à baixa tendência desse metal em aceitar elétrons. 

 
 
10. Há termos e definições populares que nem sempre correspondem aos termos científicos. Um 
desses casos ocorre com a definição de fruta, que popularmente designa frutos doces e 
comestíveis. 
Assinale a alternativa que corresponde à definição botânica de frutos e quais suas principais 
funções. 

a) São estruturas vindas dos estames e pétalas, cuja função é atrair animais para a 
polinização. 

b) São estruturas formadas a partir das folhas, cuja função é ajudar na dispersão, ser uma 
fonte de reserva e proteger as sementes. 

c) São apenas um sinônimo para sementes, e possui função de dispersar o genótipo da 
planta. 
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 d) São estruturas derivadas do ovário e suas principais funções são: ajudar na dispersão e 

proteger as sementes. 
e) São estruturas formadas pelo ovário e sua função é atrair polinizadores para fecundar as 

flores. 
 
 
11. Os carros híbridos são capazes de economizar combustível, produzindo baixos níveis de 
gases tóxicos. O híbrido em paralelo tem um tanque de combustível que fornece gasolina para o 
motor a combustão e baterias que fornecem energia para o motor elétrico. O motor à gasolina e o 
motor elétrico podem ativar a transmissão ao mesmo tempo, o que aumenta a eficiência do 
processo. 
 
O híbrido utiliza “frenagem regenerativa”, já que seu motor elétrico age como um gerador e 
carrega as baterias enquanto a velocidade do carro é reduzida. 
Um carro híbrido não precisa usar o motor à gasolina o tempo inteiro, porque possui uma fonte 
alternativa de energia – o motor elétrico e as baterias. Portanto, o carro híbrido pode desligar o 
motor à gasolina, por exemplo, quando o veículo está parado em um semáforo. 
 
Considerando as várias transformações de energia citadas no texto, pode-se afirmar que 

a) o freio convencional de um automóvel transforma a energia cinética em energia potencial. 
b) a energia química do combustível é integralmente convertida em energia cinética pelo 

motor a gasolina. 
c) o motor elétrico transforma a energia elétrica apenas em energia cinética. 
d) o freio regenerativo aproveita parte da energia cinética que seria dissipada, transformando-

a em elétrica. 
e) as baterias não realizam nenhum tipo de transformação de energia. 

 
 
12. Em diversas situações é conveniente que a água não congele a 0 °C ou não ferva a 100 °C. 
O etilenoglicol, cuja estrutura está representada adiante, é adicionado à água dos radiadores 
automotivos para evitar que ela congele, em locais de clima muito frio, ou que ferva, por causa do 
superaquecimento do motor. 

 
Estrutura do etilenoglicol 
 
Outra substância usada para manter a água no estado líquido é o sal. Em países frios, é comum 
utilizá-lo sobre a neve que se acumula nas calçadas, para facilitar o seu derretimento logo nas 
primeiras horas da manhã. 
O etilenoglicol e o sal são utilizados para esses fins porque essas duas substâncias, quando 
adicionadas à água, 

a) aumentam a sua temperatura de fusão, somente. 
b) diminuem a sua temperatura de ebulição, somente. 
c) aumentam sua temperatura de fusão e diminuem a de ebulição. 
d) diminuem sua temperatura de fusão e aumentam a de ebulição. 
e) aumentam sua temperatura de fusão e a de ebulição. 
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 13. QUESTÃO ANULADA 

Quando duas características são controladas por genes localizados no mesmo cromossomo, 
dizemos que estes estão ligados e a denominação que se dá a este fenômeno é linkage ou 
ligação gênica. 
ARARGUAIA, M.; Genes ligados. Disponível em: www.brasilescola.com/biologia/genes-
ligados.htm. Acesso em 5 mar. 2015 (fragmento). 
 
Observe os dois quadros hipotéticos a seguir: 
 
Quadro 1 – par cromossômico 
 

 
 
Quadro 2 – relação de dominância e recessividade na manifestação dos fenótipos 
 

Cor do cabelo Forma do cabelo Cor dos olhos 

A = Negro B = Encaracolado D = Castanhos 

a = Loiro b = Crespo d = Azuis 

 

 
 
Admita que cada uma das características em questão sejam de fato controladas por apenas um 
gene. Considerando os mecanismos de transmissão da vida, assinale a alternativa que explica os 
olhos azuis de João, única característica diferente entre ele, seu pai e seus irmãos? 

a) Alelos múltiplos – há mais de dois alelos para a “cor do olho” o que explica a diferença 
somente nessa característica. 

b) Codominância – os alelos possuem relação de codominância: a manifestação de olho azul 
ou castanho é natural e aleatória. 

c) Crossing over – durante a meiose que gerou os gametas do pai de João, o lócus gênico 
para “cor do olho” sofreu uma permuta. 

d) Mutação cromossômica – levou apenas João a expressar o fenótipo cor do olho azul, uma 
vez que sua mãe possui olhos azuis. 

e) 2ª lei de Mendel – as características relacionadas ao cabelo foram determinadas pelo pai e 
a cor do olho foi herdada da mãe. 
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14. Na figura a seguir, são representadas as etapas do sistema de tratamento de água 
 

 
Disponível em: http://homes.dcc.ufba.br/~frieda/vida/tratamento.jpg.  
Acesso em: 25 ago. 2014. 
 
Sobre o sistema de tratamento de água é correto afirmar que: 

a) na etapa 1 é representado o reservatório de água bruta (lago, represa, rio ou esgoto). Na 
etapa 5 está representada a filtração, para reter partículas ainda presentes na água. 

b) na etapa 2 ocorre a adição de sulfato de alumínio que, ao reagir com a água, produz o 
hidróxido de alumínio. Este age como um coagulante, englobando partículas sólidas 
presentes na água bruta para a posterior filtração. Após esse processo, a água já está 
própria para o consumo humano. 

c) na etapa 7 há a formação de hidróxido de alumínio, segundo a 

reação: . Na etapa 9 está representada a 
distribuição de água tratada nas residências. 

d) na etapa 2 há a filtração dos materiais maiores que estão na água bruta. Em 6 é 
representada a cloração, que é a última etapa química do tratamento da água. 

e) na etapa 4 há a floculação seguida da suspensão dos materiais particulados. Na etapa 7 e 
8 são representados os reservatórios finais e dos bairros, respectivamente. 

 
 
15. Dentre as funções do sangue estão: o transporte de oxigênio, manutenção do volume 
vascular, transporte de células do sistema imune e de moléculas provenientes da digestão e 
coagulação. Apesar de ser uma técnica empregada há algumas décadas, a transfusão sanguínea 
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 apresenta dificuldades como o armazenamento, a compatibilidade entre o doador e o paciente, a 

possibilidade de transmissão de doenças e a demanda maior do que a coleta. Dadas as 
dificuldades apresentadas pela transfusão sanguínea, há algumas iniciativas para produzir se um 
substituto para o sangue. 
 
Assinale a alternativa que apresenta uma limitação da produção de um substituto para o sangue 
em vez de uma característica ideal. 

a) Uso restrito a pequenos volumes. 
b) Armazenamento por longos períodos de tempo. 
c) Universalidade (sem incompatibilidade). 
d) Custos reduzidos de produção. 
e) Sem riscos de transmissão de doenças. 

 
 
16. A tabela 1 indica a potência elétrica de alguns eletrodomésticos encontrados em uma cozinha 
enquanto a tabela 2 indica a capacidade máxima de condução de corrente em função da área de 
seção de um condutor. 
 
Tabela 1 
Potência equipamentos 
Aparelho Potência (W) 
Geladeira duplex 500 
Micro-ondas 2000 
Cafeteira 600 

Máquina de pão 700 
Fritadeira a ar 1400 
Panela elétrica de arroz 700 
Panela elétrica de pressão 1150 
Máquina de lavar louça 1500 
Torradeira 800 
 
Tabela 2 
Capacidade máxima de corrente 
Área de seção (mm2) Corrente máxima (A) 
0,75 10 
1,00 12 
1,50 15,5 
2,50 21 

4,00 28 
6,00 36 
10,00 50 
16,00 68 
25,00 89 
 
Zelita utilizou fios circulares de diâmetro 3,6 mm na instalação elétrica de sua cozinha, ligada à 
rede de tensão de 110 V. 
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 Considerando o dimensionamento do circuito, quais equipamentos podem ser ligados em série e 

ao mesmo tempo sem que ultrapassemos a capacidade máxima dos condutores? 
Adote π = 3,1 

a) Todos os equipamentos ao mesmo tempo. 
b) Geladeira, micro-ondas, cafeteira, máquina de pão, fritadeira a ar, panela de arroz. 
c) Máquina de pão, fritadeira a ar, panela de arroz, panela de pressão, máquina de lavar 

louça e torradeira. 
d) Micro-ondas, fritadeira a ar, máquina de lavar e torradeira. 
e) Geladeira, micro-ondas, cafeteira, máquina de pão e máquina de lavar louça. 

 
 
17. Em junho de 2011, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso da 
toxina botulínica para o tratamento de enxaqueca crônica em adultos. O órgão considera pessoas 
com a doença aquelas que apresentam dores de cabeça durante 15 dias por mês ou mais, além 
de crises com duração média de quatro horas cada. 
Disponível em: veja.abril.com.br/noticia/saude/tratamento-com-botox-para-dor-de-cabeca-ajuda-
somente-pacientes-com-enxaqueca-cronica. Acesso em: 11 dez. 2014 (adaptado). 
 
A bactéria Clostridium botulinum é o organismo responsável pela produção da toxina botulínica. 
Assinale a alternativa que apresenta um possível efeito da ação da toxina no organismo humano 

a) Produção intensa de muco. 
b) Intoxicação alimentar. 
c) Produção de anticorpos. 
d) Batimento contínuo dos cílios. 
e) Produção de saliva e lágrimas. 

 
 
18. O carbono está presente tanto na hidrosfera como na atmosfera sob a forma de dióxido de 
carbono (CO2). Este composto é derivado da combustão de restos vegetais e da respiração de 
plantas e animais. O CO2 é absorvido pelas plantas clorofiladas e pelas bactérias 
quimiossintetizantes, sendo utilizado para a formação de compostos orgânicos carbonados 
(celulose e amido). Parte desse gás volta diretamente à atmosfera pela respiração da planta. 
Mundo Educação. Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/biologia/ciclo-carbono.htm. 
Acesso em: jun. 2014. 
 
Na respiração celular, o carbono fixado em moléculas orgânicas como a glicose é liberado para a 
atmosfera após uma série de reações químicas, na forma de gás carbônico (CO2), que por sua 
vez participa do ciclo do carbono. Sobre a respiração celular aeróbia é correto afirmar que 

a) suas etapas são a glicólise, que ocorre no citoplasma, o ciclo de Krebs e a fosforilação 
oxidativa, que ocorrem nas mitocôndrias. O gás carbônico é formado apenas nos giros do 
ciclo de Krebs. 

b) a glicólise, o ciclo de Calvin e a fosforilação oxidativa são etapas da respiração celular que 
ocorrem nas mitocôndrias, havendo liberação de gás carbônico durante todo o processo. 

c) são etapas da respiração celular a glicólise, que ocorre nas mitocôndrias, o ciclo de Krebs 
e a fosforilação oxidativa, que ocorrem no citoplasma. O processo é análogo à 
fotossíntese, sendo liberados água e sais minerais. 

d) fazem parte da respiração celular a glicólise, que libera gás carbônico, o ciclo de Krebs e o 
ciclo de Calvin, todos realizados no citoplasma. 
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 e) na respiração celular há a glicólise, o ciclo de Calvin e a fosforilação oxidativa, que ocorrem 

nos cloroplastos. O gás carbônico é liberado na última etapa do processo, denominada 
fosforilação oxidativa. 

19. Uma série triboelétrica representa um conjunto de substâncias ordenadas de tal forma que 
cada uma se eletriza negativamente quando atritada com qualquer uma que a antecede e 
positivamente, quando atritada com qualquer uma que a sucede. Como exemplo, pode-se citar a 
série abaixo: 

 
Um professor a fim de demonstrar este conceito aos alunos, atritou uma placa de cobre com um 
pano de seda denominado A. Depois, atritou outro pano de seda idêntico, denominado B, com 
uma blusa de lã. 
 
Sobre os panos de seda A e B, é correto afirmar que durante o processo de atrito 

a) ambos doaram elétrons. 
b) o pano A doou elétrons e o pano B recebeu elétrons. 
c) o pano B doou elétrons e o pano A recebeu elétrons. 
d) ambos doaram prótons. 
e) o pano A doou prótons e o pano B recebeu prótons. 

 
 
20. Alunos do Ensino Médio construíram uma câmara escura de orifício de profundidade variável 
e, em um dia ensolarado, ajustaram a câmara de modo a obter uma imagem nítida do Sol 
projetada na parede oposta ao furo. O diâmetro da imagem projetada era 110 vezes menor que a 
profundidade da câmara. 
 
Sabendo que a distância da Terra ao Sol é de 1,5.108 km, concluíram que o diâmetro do Sol é de, 
aproximadamente, 

a) 1,4.106 km. 
b) 1,6.106 km. 
c) 1,1.108 km. 
d) 1,4.108 km. 
e) 1,6.108 km. 

 
 
21. Existentes há mais de 300 milhões de anos, as baratas já somam cerca de 5 000 espécies no 
mundo. 
NUNES, C. Baratas. Disponível em:www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/baratas.htm. Acesso 
em: 21 nov. 2014. (Adaptado). 
 
Qual das seguintes características adaptativas das baratas lhes confere um tão longo período de 
existência na Terra? 

a) A capacidade de viverem em diversos ambientes. 
b) A prática da especiação quando necessário. 
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 c) A eventual ausência de exoesqueleto quitinoso. 

d) O fato de serem um grupo de animais sociais. 
e) O fato de viverem mais que outros insetos. 

22. Sobre a rã-touro 
O que essa rã tem de especial? Ela não é uma espécie originalmente brasileira. O nome científico 
da espécie é Lithobates catesbeianus. Ela tem origem na América do Norte, nas regiões leste dos 
Estados Unidos e Canadá. A rã-touro está no Brasil desde 1930, quando os primeiros casais 
foram importados dos Estados Unidos para dar início à criações comerciais destinadas, 
principalmente, à produção de carne. Entretanto, hoje a rã-touro também está presente fora dos 
ranários comerciais, em muitos locais do país. [...] As características da espécie que a tornam 
uma excelente opção para criação comercial (alta fecundidade e rápida maturação sexual, grande 
tamanho corporal, plasticidade climática), também são características que elencam a espécie 
como uma invasora de sucesso. [...] A rã-touro apresenta uma dieta ampla, alimentando-se desde 
pequenos invertebrados até aves e mamíferos. Outros anfíbios são frequentes na dieta dessa 
espécie. 
Disponível em: <http://www.ib.usp.br/grant/Ra-touro_no_Brasil/Pagina_Inicial.html>. Acesso em: 
09 set. 2014. 
 
A introdução de espécies em outros ecossistemas contribui para a ocorrência de desequilíbrios 
ecológicos. Com base no texto, no caso da rã-touro, a relação ecológica entre ela e outras 
espécies e a consequência no ecossistema são: 

a) o canibalismo, pois a rã-touro se alimenta frequentemente de outros anfíbios. 
b) o mutualismo, em que as espécies endêmicas e a rã-touro interagem e se beneficiam 

reciprocamente, sem causar consequências ambientais. 
c) a herbivoria, pois a rã adulta se alimenta de partes de plantas, que sofrem prejuízo. 
d) a competição, a rã-touro e as espécies endêmicas de rãs competem por alimento e 

espaço. 
e) a protocooperação, em que as espécies endêmicas e a rã-touro são independentes entre 

si, vivendo em harmonia e cooperando umas com as outras. 
 
 
23. A corrente consumida pelo sistema elétrico ativo de um veículo em repouso (veículo desligado 
e fechado) é conhecida popularmente como corrente de fuga. Essa corrente deve ser a mais 
baixa possível para evitar que a bateria se descarregue rapidamente e assim preserve sua 
expectativa de vida útil. 
Segundo o manual de baterias do fabricante, a corrente de fuga deve ser inferior a 24 mA para 
uma bateria de capacidade máxima de carga de 48 A.h. 
Um carro é deixado na garagem quando sua bateria possui 36% da capacidade máxima de carga.  
 
Aproximadamente depois de quanto tempo a bateria estará completamente descarregada apenas 
pelo efeito da máxima corrente de fuga, estabelecida pelo manual de baterias do fabricante? 

a) Uma semana. 
b) Uma quinzena. 
c) Um mês. 
d) Dois meses. 
e) Três meses. 
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 24. Quando se utilizam sabões e detergentes nos processos industriais ou domésticos de 

lavagem, eles vão para o sistema de esgotos e acabam nos lagos e rios. Porém, após certo 
tempo, os resíduos são decompostos por microrganismos que existem na água. Diz-se, então, 
que esses surfactantes são biodegradáveis e que não causam grande impacto ambiental. Os não 
biodegradáveis, pelo contrário, acumulam-se nos rios, formando uma camada de espuma que 
impede a entrada de gás oxigênio na água e pode remover a camada oleosa que reveste as 
penas de algumas aves, impedindo que elas flutuem. Na água existem microrganismos que 
produzem enzimas capazes de quebrar as moléculas de cadeias lineares, mas essas enzimas, 
porém, não reconhecem as moléculas de cadeias ramificadas, conhecidos como não 
biodegradáveis. 
SPIRO, T.G.; STIGLIANI, W.M. Química Ambiental. São Paulo: Pearson, 2009 (fragmento 
adaptado). 
 
Considerando os benefícios ao ambiente, qual composto pode ser classificado como 
biodegradável? 
 
a) 

 
 
b) 

 
 
c) 

 
 
d) 

 
 
e) 
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25. A evolução é um processo dinâmico, não estático. A natureza implica suas regras e os 
indivíduos mais aptos se multiplicam até que se prove que não são bem sucedidos no ambiente 
em que vivem. Há alguns processos envolvidos na evolução e nos padrões gerados por ela. 
 
Pode-se compreender o processo da evolução baseado na sobrevivência dos mais aptos como 
sendo 

a) deriva genética; a variação na frequência dos alelos de uma população finita, de modo 
aleatório, ao longo do tempo, até que ocorra a fixação de apenas um dos alelos. 

b) a mutação, que consiste na mudança de sequências de nucleotídeos do material genético 
de um organismo. 

c) a Seleção Natural, que é um processo evolutivo em que os caracteres hereditários 
favoráveis tornam-se mais comuns e caracteres desfavoráveis tornam-se menos 
frequentes em gerações sucessivas de uma população que se reproduz aleatoriamente. 

d) o isolamento reprodutivo, isto é, a incapacidade de cruzamentos entre indivíduos de duas 
populações gerarem descendentes férteis. 

e) Seleção Natural; processo evolutivo em que os caracteres hereditários favoráveis, em 
gerações sucessivas, são substituídos por caracteres novos, gerados por mutação. 

 
 
26. A ALD (adenoleucodistrofia) é uma doença genética rara, recessiva e ligada ao cromossomo 
X. Os portadores da doença apresentam uma alteração na enzima responsável por transportar 
ácidos graxos de cadeia longa para dentro dos peroxissomos, o que faz com que esses ácidos se 
acumulem na célula. O acúmulo dessas substâncias no organismo leva à destruição da bainha de 
mielina, uma estrutura que envolve os neurônios e permite que eles enviem informações uns aos 
outros. 
 
A respeito da adenoleucodistrofia ALD pode-se afirmar que 

a) o funcionamento dos peroxissomos fica comprometido nos portadores de ALD graças à 
deficiência da enzima. 

b) a destruição da bainha de mielina não é uma consequência danosa para o organismo em 
longo prazo, uma vez que se regenera. 

c) a ALD é uma herança holândrica e por isso nenhuma mulher é portadora da doença. 
d) a cura para a adenoleucodistrofia é feita com antibióticos. 
e) o diagnóstico da doença só pode ser feito por meio de exames de sangue que verificam a 

quantidade de ácidos graxos de cadeia longa no organismo. 
 
 
27. Não é que o futebol também depende da Química! 
Uma das estrelas da Copa do Mundo do Brasil foi a Brazuca. Revestida com seis gomos 
idênticos, a inovação na simetria dos gomos permitiu melhor aderência ao gramado, toque, 
estabilidade e aerodinâmica. 
O material usado na confecção é o poliuretano (PUR), um polímero composto que contém 
isocianato com uma substância composta por grupos hidroxila, gerando grupos uretano (–NH–
COO–). 



 
 
  

 

 
 

Simulado Agosto 2015 

Aula de Correção 
 

 
As câmaras de ar são confeccionadas com borracha natural ou borracha butílica. Quimicamente, 
a borracha butílica é um copolímero formado pela reação de isobutileno, gerando um material 
com alta impermeabilidade a gases e boa resistência ao calor. 

 
Como se vê, a Química e seus profissionais trabalham duro fora do campo para que a atuação 
dos jogadores seja, de fato, um espetáculo aos olhos do torcedor! 
Jornal do Conselho Regional de Química IV Região (SP),n° 126 Mar/Abr 2014 – (Adaptado). 
Com relação às substâncias e suas transformações acima, é correto afirmar que 

a) o etilenoglicol é um ácido dicarboxílico. 
b) a borracha butílica apresenta atividade óptica. 
c) o isobutileno possui isomeria geométrica. 
d) a cadeia carbônica do diisocianato de parafenileno é classificada como cicloalifática. 
e) a borracha butílica é obtida por um processo denominado polimerização por adição. 

 
 
28. Um problema genético é motivo para que 180 milhões de pessoas no mundo inteiro sejam 
daltônicas. Médicos distinguem vários graus de severidade. 
Disponível em: http://www.zeiss.com.br/vision-care/pt_br/better-vision/entendendo-a-visao/olho-e-
visao/o-que-e-daltonismo-e-o-que-as-pessoas-que-tem-essa-doenca-podem-fazer.html. Acesso 
em: 9 set. 2014. 
 
O daltonismo é uma anomalia que causa a incapacidade de diferenciar cores, geralmente verde e 
vermelho. Sendo uma herança recessiva ligada ao sexo, pode-se concluir que 

a) se uma mulher é daltônica, todas as suas filhas, independentemente do pai, serão 
daltônicas. 

b) se um homem é daltônico, qualquer filho dele será daltônico. 
c) se um homem é daltônico, então suas filhas serão portadoras do alelo. 
d) uma mulher será daltônica sempre que seu avô paterno também for afetado. 
e) as probabilidades de um homem qualquer e de uma mulher qualquer serem afetados pelo 

daltonismo são iguais. 
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29. Um relógio de pêndulo tem seu período de oscilação aproximadamente igual ao de um 
pêndulo simples, conforme a expressão 
 

 
 

 
em que L é a distância entre o centro do prumo (o peso arredondado na extremidade inferior do 
pêndulo) e o suporte do pêndulo, g é a aceleração da gravidade. 
Você herda um relógio que não está marcando a hora corretamente e segue as orientações do 
manual para ajustá-lo: 
“Localize a porca de ajuste, que se encontra imediatamente abaixo do prumo. Gire a porca de 
ajuste um pouco para a esquerda para descer o prumo. Girando a porca para a direita irá levantar 
o prumo do pêndulo”. 
 
Considerando as características do movimento oscilatório, pode-se afirmar que 

a) se o relógio está atrasando, deve-se girar a porca para a direita, reduzindo o período de 
oscilação. 

b) se o relógio estiver adiantando, deve-se girar a porca para a direita, aumentando o período 
de oscilação. 

c) se o relógio estiver atrasando, deve-se girar a porca para a esquerda, reduzindo o período 
de oscilação. 

d) se o relógio estiver adiantando, deve-se girar a porca para a esquerda, reduzindo o período 
de oscilação. 

e) se o relógio estiver atrasando, deve-se girar a porca para a esquerda, aumentando o 
período de oscilação. 

 
 
30. A estrutura básica de todas as células a combustível é semelhante: a célula unitária consiste 
em dois eletrodos porosos, cuja composição depende do tipo de célula, separados por um 
eletrólito e conectados por meio de um circuito externo. Os eletrodos são expostos a um fluxo de 
gás (ou líquido) para suprir os reagentes (o combustível e o oxidante). 
Disponível em:http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a06.pdf. Acesso em: 24 fev. 2015. 
 
A eletricidade é obtida em uma célula combustível através 

a) da conversão da matéria, que flui constantemente para dentro do dispositivo, em energia 
térmica. 

b) da energia cinética das moléculas, formado na reação química entre o redutor e oxidante. 
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 c) da pressão criada pela expansão dos gases formados na combustão, que realizam 

trabalho mecânico. 
d) da diferença de energia potencial elétrica, gerada do movimento espontâneo de elétrons 

entre os elementos químicos. 
e) da energia térmica, proveniente da queima do combustível, transformada em energia 

elétrica 
 
 
31. Granjas devem ser aquecidas para evitar que os pintinhos se amontoem uns sobre os outros, 
provocando sufocamentos e mortes. Com o intuito de reduzir o custo de energia para realizar o 
aquecimento, um produtor pensa em aproveitar um curso d’água de sua propriedade e instalar 
uma roda d´água. 
O tipo mais comum e preferível de roda d’água é a acionada por cima, como mostrada na figura a 
seguir: 

 
Acoplando-se a roda d´água a um gerador pode-se produzir eletricidade, cuja potência útil é 
calculada pela expressão: 
Pútil = 5 QH (W), em que Q = vazão de acionamento (L/s); H = altura vertical da queda (m) 
 
A roda será instalada em um trecho com altura vertical da queda de 3 m e vazão de acionamento 
de 5 L/s. Considerando g = 10 m/s², pode-se concluir que 

a) a roda d´água irá produzir 54 kWh de energia elétrica por mês. 
b) a potência elétrica útil será de 150 W. 
c) essa roda poderá alimentar 750 lâmpadas incandescentes de 100 W cada. 
d) para produzir 1 000 W de potência útil essa roda d’água precisaria ser instalada 40 m 

abaixo de sua altura atual. 
e) para produzir 1 000 W de potência útil, essa roda d´água precisaria de uma vazão de 200 

L/s. 
 
 
32. Agência FAPESP – Uma ferramenta computacional desenvolvida por pesquisadores da 
Universidade de São Paulo (USP) permite prever com pelo menos 48 horas de antecedência 
como será a qualidade do ar nas diferentes partes da Região Metropolitana de São Paulo 
considerando as condições meteorológicas e os níveis de emissão e dispersão de poluentes. 
Disponível em: http://agencia.fapesp.br/19524 Acesso em: ago. 2014. 
 
Como a implementação da ferramenta computacional mencionada pode interferir na qualidade de 
vida humana? 
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 a) Elaborando novos combustíveis capazes de eliminar gases e substâncias menos 

poluentes. 
b) Antecipando eventos de maior poluição que possam alterar o número de pacientes com 

doenças respiratórias 
c) Prevendo quais fontes de emissão de poluentes são mais nocivas e quais devem ser mais 

exploradas. 
d) Fornecendo meios mais efetivos de se dispersar os poluentes encontrados na atmosfera. 
e) Controlando as condições meteorológicas da Região Metropolitana de São Paulo. 

 
 
33. Uma usina nuclear pode funcionar em qualquer época do ano, pois independe de fatores 
como chuva, vento ou insolação. Entretanto, há risco de acidentes, acúmulo de subprodutos 
radioativos e poluição térmica (aquecimento) da água utilizada no resfriamento da usina. 
A usina nuclear de Angra dos Reis, Angra 2, é uma máquina térmica que retira calor do gerador 
de vapor a 227 °C; executa trabalho na turbina; e rejeita parte do calor para a água do mar a 17 
°C. O rendimento máximo de uma máquina térmica é dado pela expressão: 

 
em que Tf e Tq são as temperaturas absolutas das fontes fria e quente, respectivamente. O reator 
de Angra 2 tem capacidade de produzir uma potência elétrica (útil) de 1 260 MW. 
Considerando que a usina opere nas condições de rendimento máximo, pode-se afirmar que 

a) o rendimento máximo dessa usina nuclear é de 25%. 
b) a operação da usina não produz impactos ambientais. 
c) a água do mar absorve 1,74.109 J de calor por segundo. 
d) a potência dissipada pela usina é 530 MW. 
e) a usina produz 3,0.109J de energia elétrica por segundo. 

 
 
34. Novo e maior inimigo do ozônio 
O óxido nitroso (N2O) é conhecido como gás do riso (ou hilariante), mas uma nova notícia sobre 
esse gás está longe de provocar bom humor. O óxido nitroso provoca mais danos na camada de 
ozônio do que outras substâncias emitidas por atividades humanas. Segundo pesquisas recentes, 
as emissões de N2O já são duas vezes maiores do que as de CFCs. 
Um terço da emissão do gás é proveniente de atividades humanas, mas ele também é emitido por 
fontes naturais, como bactérias presentes no solo e nos oceanos, ou como subproduto dos 
métodos de fertilização na agricultura, da combustão, do tratamento de esgoto e de diversos 
processos industriais. Os pesquisadores alertaram que os prejuízos à camada de ozônio são 
grandes e que continuarão elevados durante décadas, caso nada seja feito para frear as 
emissões desses poluentes. 
Um dado interessante refere-se ao fato de que, ao contrário do que é feito com outros gases, a 
emissão de óxido nitroso não é regulada pelo Protocolo de Montreal sobre Substâncias que 
Destroem a Camada de Ozônio, adotado em 1987 por 46 países. 
Segundo os pesquisadores, como o óxido nitroso também é um gás de efeito estufa, a redução de 
suas emissões por atividades humanas seria uma boa medida tanto para a camada de ozônio 
como para o clima. 
Agência FAPESP. Revistas Cientificas, 28 ago. 2009 (Adaptado). 
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 De acordo com o texto e a respeito do impacto do óxido nitroso no meio ambiente, é correto 

afirmar que 
a) uma das principais medidas para a preservação da camada de ozônio é a redução da 

quantidade de bactérias do solo e dos oceanos. 
b) atividades humanas, como a agricultura, e diversos processos industriais não contribuem 

com o impacto em relação à emissão de óxido nitroso presente na atmosfera. 
c) a redução das emissões de CFCs e do óxido nitroso é importante para a preservação da 

camada de ozônio e para a diminuição do aquecimento global. 
d) a destruição da camada de ozônio é consequência da liberação de gases do tipo CFCs 

para a atmosfera, cuja emissão não é regulada pelo Protocolo de Montreal. 
e) a camada de ozônio, presente na atmosfera terrestre, é essencial ao controle da 

temperatura e ao bom funcionamento da vida, porque previne a ocorrência de chuvas 
ácidas. 

 
 
35. Um grande número de biomoléculas, denominadas anfifílicas (ou anfipáticas), contêm tanto 
grupos polares como grupos não polares e, portanto, afeta significativamente o meio aquoso. Por 
exemplo, os ácidos graxos ionizados são moléculas anfipáticas porque contêm grupos 
carboxilatos hidrofílicos e grupos hidrocarbonetos hidrofóbicos. Quando misturadas com a água, 
as moléculas anfifílicas agregam-se, formando estruturas estáveis denominadas micelas. Nas 
micelas, as regiões carregadas (grupos carboxilatos), denominadas cabeças polares, são 
orientadas para a água com a qual interagem. A cauda hidrocarboneto não polar tende a evitar o 
contato com a água e orienta-se para o interior hidrofóbico. 
 
A tendência das biomoléculas anfipáticas é espontaneamente se rearranjarem em água e é uma 
característica importante de numerosos componentes celulares. 
 

 
Química Nova na Escola. vol. 33, n. 4, nov. 2011. 
 
A partir das informações apresentadas e a respeito das interações elucidadas na figura, pode-se 
dizer que as forças atrativas entre as moléculas de água e as moléculas anfipáticas e entre estas 
e as moléculas de lipídeos, são 

a) forças dipolos permanentes e ligação de hidrogênio. 
b) ligação de hidrogênio e ligação de hidrogênio. 
c) ligação iônica e forças dipolo-dipolo. 
d) forças dipolo induzido-dipolo induzido e forças dipolo-dipolo. 
e) ligação de hidrogênio e forças dipolo induzido-dipolo induzido. 
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 36. QUESTÃO ANULADA 

A clorofila é um pigmento presente nos cloroplastos que absorve a luz solar para realizar 
fotossíntese. Em florestas densas como a Floresta Amazônica, as plantas competem entre si pelo 
acesso à luz, pois essa não está disponível igualmente em todos os níveis, deixando plantas 
rasteiras à sombra de árvores de grande porte. 
Uma equipe de pesquisadores fez um experimento com algumas das plantas encontradas nesse 
tipo de bioma. Duas mudas de espécies diferentes foram plantadas no chão da floresta: uma 
bromélia e uma seringueira. A sobrevivência das espécies foi observada e relacionada às 
adaptações morfofisiológicas de cada uma. A planta com melhores condições para se tornar 
adulta e as características que contribuíram para seu sucesso é a 
 
Figura 1: Bromélia 

 
http://www.123rf.com/photo_28756134_bromeliad-isolated-on-white 
background.html?term=bromeliaceae 
 
 
Figura 2: muda de seringueira 

 
http://www.123rf.com/photo_10460431_young-rubber-
tree.html?term=Hevea%20brasiliensis%20tree 
 

a) seringueira, que apresenta maior quantidade de mitocôndrias nos tecidos das folhas, 
aumentando a eficiência da fotossíntese, em conjunto com maior concentração de clorofila. 

b) bromélia, que possui menor quantidade de vacúolos nas células, visando melhor absorção 
de luz pelos cloroplastos presentes no citoplasma. 

c) bromélia, cuja concentração de ribossomos é maior do que das plantas de luz, o que 
propicia aumento dos pigmentos fotossintetizantes. 

d) seringueira, que possui mais cloroplastos nas células, com maior concentração de 
pigmentos fotossintetizantes. 

http://www.123rf.com/photo_28756134_bromeliad-isolated-on-white-background.html?term=bromeliaceae
http://www.123rf.com/photo_28756134_bromeliad-isolated-on-white-background.html?term=bromeliaceae
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 e) bromélia, que tem maior quantidade de lisossomos nas células das folhas, aumentando a 

absorção de luz e a eficácia da fotossíntese. 
 
 
37. Um lançamento horizontal é a composição de dois movimentos simultâneos: queda livre no 
eixo vertical e movimento uniforme no eixo horizontal. O resultado dessa composição gera uma 
trajetória parabólica em relação à Terra. 
A figura representa várias posições de uma bola que realizava um movimento uniforme sobre uma 
mesa horizontal e, ao atingir o final da mesa, descreve um lançamento horizontal, com atrito e 
resistência do ar desprezíveis. A figura também indica as possíveis forças que atuam na bola em 
cada instante. 

 
A única posição em que as forças estão corretamente indicadas é: 

a) a 
b) b 
c) c 
d) d 
e) e 

 
 
38. Um estudante, preocupado com a exposição a níveis sonoros elevados, utiliza um aplicativo 
que transforma seu celular em um decibelímetro. Durante um festival de rock o estudante mede o 
nível sonoro quando se encontra a 20 m do palco e obtém o valor de 100 dB, que já pode ser 
prejudicial à audição. O nível sonoro β é obtido pela expressão 

 
em que I0 é um valor de referência e vale 10-12 W/m², I é a intensidade sonora no local da 
medição e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte e o observador. Ao 
aproximar-se da fonte a indicação do decibelímetro aumenta, até atingir o limiar da dor, em 120 
dB. 
Qual a mínima distância que o estudante poderia estar do palco para que a intensidade sonora 
não atinja o limiar da dor? 

a) 24 m. 
b) 16,6 m. 
c) 12 m. 
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 d) 2 m. 

e) 1 m. 
 
 
39. “Se beber, não dirija”: o aviso faz parte das propagandas atuais de cervejas e outras bebidas 
alcoólicas. Mas as regras nem sempre foram assim! Houve um tempo em que a cerveja era 
indicada contra anemia para crianças, mulheres que estavam amamentando por ser rica em ácido 
fólico, “que faz parte da formação dos glóbulos vermelhos e até como adequada para o ambiente 
de trabalho”, comentou o nutrólogo do Hospital Villa Lobos, André Veinert. 
A pesquisa realizada pela engenheira de alimentos Ana Cecília Poloni Rybka da Faculdade de 
Engenharia de Alimentos da Unicamp, descobriu que em uma lata de cerveja de 350 mL tem 
cerca de 20% da quantidade de ácido fólico recomendado por dia para um adulto  
(240 µg/dia, segundo dados da Avisa/2005). 
 

 
 
Conforme a pesquisadora, não adianta num final de semana a pessoa beber quatro a cinco 
garrafas de cerveja e achar que está suprida com folatos. Não é assim que funciona! A pessoa 
teria que beber um pouquinho periodicamente para conseguir esta manutenção e gozar seus 
efeitos benéficos. A intenção da pesquisa, contudo, não foi incentivar a bebida e sim avaliar o 
quanto de vitamina está presente nela. 
Disponível em: http://saude.terra.com.br/nutricao/cerveja-ja-foi-indicada-para-amamentar-e-
trabalhar-entenda,2f97c7b6e48d6410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html. Acesso em: 10 jul. 
2014 (Adaptado). 
 
Considerando-se o valor de 6x1023mol–1 para a constante de Avogadro e a massa molar do ácido 
fólico igual a 441 g/mol, qual o número de moléculas de ácido fólico um indivíduo ingere ao beber 
duas latinhas de cerveja de 350 mL? 

a) 1,3x1017 moléculas. 
b) 1,3x1023 moléculas. 
c) 6,5x1016 moléculas. 
d) 6,5x1022 moléculas. 
e) 3,3x1023 moléculas. 
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 40. Solução para a poluição 

 
Disponível em: http://amazonboys.blogspot.com.br/2008/07/charge-soluo-para-poluio.html. 
Acesso em: 10 jul. 2014. 
 
Ao tentar solucionar problemas de ordem ambiental a charge acima teria como objetivo principal: 

a) mostrar a quantidade de material particulado em suspensão na atmosfera, cuja 
concentração representa transtorno ambiental. 

b) apontar para possíveis ações estratégicas de conservação e de uso sustentável de 
recursos naturais. 

c) apresentar um desequilíbrio irreversível causado no ecossistema pela ação predatória do 
ser humano. 

d) alertar para a necessidade da diminuição da emissão de gases poluentes. 
e) demonstrar a urgência de serem criadas leis mais severas de proteção ambiental. 

 
 
41. A cafeína é uma substância encontrada em certas plantas e usada para o consumo em 
bebidas, tanto na forma de infusão, como em refrigerantes e bebidas energéticas. Ela é também 
encontrada em alimentos como o chocolate, guaraná, cola, chá-mate e no cacau. O efeito mais 
conhecido da cafeína é o de ser um estimulante. 
Disponível em: globoesporte.globo.com/eu-atleta/saude/noticia/2013/04/cafeina-e-seus-efeitos-
melhora-da-tolerancia-ao-exercicio-prolongado.html. 
Acesso em: jan. 2015. 
A seguir está representada a fórmula estrutural da cafeína. 
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 De acordo com a estrutura dada, é correto afirmar que a fórmula molecular da cafeína é 

a) C8H10N4O2 
b) C3H10N4O2 
c) C3H9N4O2 
d) C8H9N4O2 
e) C8H11N4O2 

 
 
42. As bonecas russas da imagem a seguir podem ser interpretadas como um modelo para 
explicar os as categorias taxonômicas. 

 
Disponível em: http://br.123rf.com/photo_3945079_.html?term=bonecas%20russas. Acesso em: 
15 out. 2014. 
 
Considerando que a boneca 1 represente uma espécie, por que é possível afirmar que as 
bonecas representam as categorias taxonômicas? 

a) Porque o tamanho dos indivíduos diminui conforme são classificados. 
b) Porque a relação entre uma categoria e outra é sempre de 1:1. 
c) Porque cada categoria taxonômica engloba outra categoria, mais específica. 
d) Porque tanto as bonecas quanto as categorias taxonômicas perdem detalhes e 

informações conforme diminuem/ se tornam específicas. 
e) Porque apenas a boneca 7 é que realmente se diferencia das demais, representando o 

reino. 
 
 
43. Dois carros A e B, de mesma massa, trafegam por um cruzamento com velocidades iniciais 
VA e VB quando se envolvem em uma colisão inelástica no ponto O, mantendo-se unidos até 
atingir o repouso no ponto C. 
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 Adote: sen 60° = 0,87; cos 60° = 0,5 

 
A análise da situação permite concluir que 

a) as velocidades de A e B antes da colisão têm a mesma intensidade. 
b) a velocidade de A antes da colisão é 74% maior que a velocidade de B. 
c) a velocidade de B antes da colisão é 50% maior que a velocidade de A. 
d) a razão entre as velocidades de B e A antes da colisão é 0,87. 
e) B estava mais rápido que A, mas é impossível dizer quanto. 

 
 
44. Taenia solium é uma espécie de platelminto que possui como hospedeiro intermediário o 
porco. Em humanos, essa tênia pode ocasionar duas doenças diferentes: a cisticercose e a 
teníase, que são adquiridas de formas diferentes. 
 
Considerando as diferentes formas de aquisição, assinale a alternativa que traz uma medida 
profilática comum e medidas de combate à cisticercose e à teníase, respectivamente. 

a) Não consumir carne de porco, evitar beber água, a não ser que seja fervida, e tomar 
vacinas. 

b) Tratamento dos doentes, educação sanitária e cozinhar bem as carnes. 
c) Não andar descalço, implantar saneamento básico adequado e fiscalizar carnes. 
d) Apenas evitar consumir a carne crua ou mal cozida já evita a propagação das doenças, 

não sendo necessárias outras medidas preventivas. 
e) Não nadar em rios que tenham caramujos, fiscalizar a carne e tratar os doentes. 

 
 
45. As sacolas plásticas oxidegradáveis são uma alternativa para tentar amenizar o dano 
ambiental causado pelo plástico descartado de forma incorreta, já que demoram de 40 a 100 anos 
para se decompor no meio ambiente. Apesar de serem feitas com plásticos tradicionais, a 
presença de aditivos pró-oxidantes (cobalto, manganês, ferro e cobre) acelera o processo de 
fragmentação do quando expostos à luz, à umidade e ao ar. Mas nem tudo são flores! Além das 
partículas não se decomporem totalmente na natureza, os compostos petroquímicos continuam 
no ambiente e os aditivos podem ser tóxicos, contaminando peixes ou até mesmo entrando na 
cadeia alimentar humana. 
Uma das propostas à substituição são as sacolas de bioplástico, à base de amido de milho. O 
problema é que elas utilizam até 69% a mais de energia em sua produção do que a sacola 
plástica comum e, devido à sua natureza hidrofílica, são pouco resistentes à água e 
mecanicamente frágeis. 
Disponível em: www.ecycle.com.br/component/content/article/37-tecnologia-a-favor/726-oxi-
degradaveis-dificil-reciclagem-e-alternativa-do-amido.html. Acesso em: 5 mar 2015. 
 
Em relação à substituição das sacolinhas plásticas por materiais de menor impacto ambiental, 
pode-se dizer que 

a) a utilização da sacolinha à base de amido de milho é uma boa opção, já que não ocorrem 
variações nas propriedades mecânicas quando submetida à umidade . 

b) a utilização de plásticos biodegradáveis é vantajosa ecologicamente, mesmo que a 
biodegradação necessite de condições específicas para poder ocorrer. 

c) a utilização de plásticos oxidegradáveis não traz prejuízos para o ambiente, pois esse 
material se decompõe em qualquer situação no meio ambiente. 
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 d) a utilização de polietileno, um derivado de petróleo, mantém o equilíbrio ecológico, pois 

esse material decompõe-se rapidamente. 
e) a utilização de materiais a base de plásticos biodegradáveis é uma possibilidade vantajosa, 

sendo necessária a incineração das sacolas sem a liberação de gases de efeito estufa. 
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Gabarito – Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
 

1. A 
2. C 
3. E 
4. D 
5. E 
6. D 
7. E 
8. A 
9. E 
10. D 
11. D 
12. D 
13. C 
14. A 
15. A 
16. E 
17. C 
18. A 
19. B 
20. A 
21. A 
22. D 
23. C 
24. A 
25. C 
26. A 
27. E 
28. C 
29. A 
30. D 
31. A 
32. B 
33. C 
34. C 
35. E 
36. D 
37. E 
38. D 
39. A 
40. D 
41. A 
42. C 
43. B 
44. B 
45. B 



 
 
  

 

 

   Simulado Agosto 2015 
 

Aula de Correção 
 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Inglês 
 
1. Drugs, alcohol & addictions 

People use drugs and alcohol for a bunch of different reasons. Some people try using drugs and 
alcohol because they’re curious… Others do it because a friend offered them some… For some 
people, getting high or drunk will be fun and they may not feel any lasting effects… Sometimes 
drugs and alcohol are easily accessible so people don’t think twice about using and do it just 
because they can. 
Drugs and alcohol can be tried once, used regularly or binged until they can’t consume any more. 
Depending on the drug, the effects can be quite different once you start to use regularly. 
That said, it’s possible to know the risks you face by using and misusing drugs & alcohol even 
before you start, and reading up on why you might not want to use may help you to stick to it. 
Disponível em: http://youthinbc.com/youth-issues-2/drugs-alcohol-addictions/. Acesso em: 11 mar. 
2014. 
 
No terceiro parágrafo do texto, nota-se que o termo “face” é empregado com referência 

a) à oposição de muitos usuários de drogas em se recuperar do vício. 
b) à aparência ilusória das drogas e do álcool que leva ao seu consumo. 
c) aos riscos a que um indivíduo se submete consumindo drogas e álcool. 
d) ao preconceito que os consumidores de drogas enfrentam na sociedade. 
e) ao perfil dos consumidores de drogas e álcool. 

 
 
2. Will the internet kill the literary novel?  
Depends on who you ask 
Alison Flood 
The sort of lengthy, involved literary fiction written by the likes of Dickens or Faulkner has met its 
match in the shape of the internet, according to the author Tim Parks. Parks has asserted that “the 
state of constant distraction we live in”, thanks to email, messaging, Skype and online news, 
“affects the very special energies required for tackling a substantial work of fiction”. 
The award-winning novelist John Banville brushed away Parks’s concerns, saying he didn’t think 
“a very large number of people ever read complicated writing”, and that “we haven’t changed 
intellectually because of technology”. There will always be art, predicted Banville, but it will appeal 
to “a minority. Most people don’t need art – art is a specialised medium.” 
Disponível em: http://www.theguardian.com/books/2014/jun/16/will-internet-kill-literary-novel-tim-
parks-john-banville. Acesso em: 20 jun. 2014 (adaptado). 
 
A rápida expansão da tecnologia no mundo contemporâneo gera questões acerca de sua 
influência nos diversos campos da ciência e da cultura, por exemplo na literatura ficcional. Esse 
texto apresenta duas visões distintas sobre o assunto, sendo o autor John Banville favorável à 
opinião de que: 

a) grande número de pessoas sempre lê literatura, e nós não mudamos intelectualmente por 
causa da tecnologia. 

b) grande número de pessoas agora lê literatura, visto que a tecnologia nos fez mudar 
intelectualmente. 
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 c) grande número de pessoas não lerá mais literatura, porque a tecnologia nos fez mudar 

intelectualmente. 
d) grande número de pessoas nunca leu literatura, e nós não mudamos intelectualmente por 

causa da tecnologia. 
e) grande número de pessoas não lê literatura, pois a tecnologia tem mudado a nossa 

capacidade intelectual. 
 
 
3. Cross 
My old man’s a white old man 
And my old mother’s black. 
If ever I cursed my white old man 
I take my curses back. 
If ever I cursed my black old mother 
And wished she were in hell, 
I’m sorry for that evil wish 
And now I wish her well. 
My old man died in a fine big house. 
My ma died in a shack. 
I wonder where I’m going to die, 
Being neither white nor black? 
“Cross”. In: HUGHES, L. Selected Poems of Langston Hughes. 1st ed. New York: Alfred A. Knopf, 
1959, p. 158. 
 
Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu “Cross” em 
1926. São os temas centrais do poema 

a) o processo de miscigenação e a colonização dos Estados Unidos. 
b) o processo de miscigenação e a desigualdade sociorracial. 
c) o processo de envelhecimento e a efemeridade do tempo. 
d) a diversidade etnicorreligiosa e a união entre negros e brancos. 
e) o regime do apartheid na África do Sul e a eugenia. 

 
 
4. 

  
Disponível em: <www. gocomics.com/garfield>. Acesso em: 22 nov. 2014 
 
Palavras homófonas são aquelas que possuem a mesma pronúncia, mas são escritas de 
maneiras diferentes e, portanto têm significados diferentes. Na tirinha apresentada, 

a) a menina desconhece a ortografia da palavra questionada pela tia. 
b) a tia percebe a dúvida de sua sobrinha em relação a outras possibilidades. 
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 c) a menina, no último quadrinho, consegue descobrir a palavra desejada. 

d) a tia não percebe a dúvida da sobrinha, mas gostaria de ter a ortografia correta. 
e) as duas personagens desconhecem a existência de palavras homófonas. 

 
 
5. Shakespeare and Wordsworth boost the brain, new research reveals 
Julie Henry 

 
(L-R): English playwright William Shakespeare and English poet William Wordsworth Photo: 
ALAMY http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/9797617/Shakespeare-and-
Wordsworth-boost-the-brain-new-research-reveals.html. Acesso em: 22 jun. 2014 (Adaptado). 
 
Scientists, psychologists and English academics at Liverpool University have found that reading 
the works of Shakespeare, Wordsworth and other classical writers has a beneficial effect on the 
mind, catches the reader’s attention and triggers moments of self-reflection. Scans showed that 
the more “challenging” prose and poetry set off far more electrical activity in the brain than the 
more pedestrian versions. 
The research also found that reading poetry, in particular, increases activity in the right 
hemisphere of the brain, an area concerned with “autobiographical memory”, helping the reader to 
reflect on and reappraise their own experiences in light of what they have read. The academics 
said this meant the classics were more useful than self-help books. 
 
Ao lado de outras manifestações artísticas, a produção poética integra o legado cultural e 
linguístico de um povo.  
O estudo apresentado, levando em conta a produção poética e literária de autores mais 
tradicionais, chegou a algumas conclusões importantes acerca da leitura da poesia, dentre elas: 

a) ler poesia aumenta a atividade elétrica do cérebro, porém é menos útil que livros de 
autoajuda no que concerne à “memória autobiográfica” do leitor. 

b) ler obras de autores clássicos como Shakespeare e Wordsworth tem efeito psicológico 
compatível ao dos livros de autoajuda. 

c) ler poesia dificulta o acesso à memória autobiográfica, levando o leitor a esquecer de suas 
experiências pessoais. 

d) ler poesia aumenta a atividade elétrica do cérebro e ajuda o leitor a refletir sobre suas 
próprias experiências. 

e) ler poesia, e outros textos literários mais tradicionais, desacelera a atividade elétrica do 
cérebro, o que ajuda o leitor a refletir sobre suas próprias experiências. 
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Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Espanhol 
 
1. Clavo mi remo en el agua 
Llevo tu remo en el mío 
Creo que he visto una luz al otro lado del río 
 
El día le irá pudiendo poco a poco al frío 
Creo que he visto una luz al otro lado del río 
Sobre todo creo que no todo está perdido 
Tanta lágrima, tanta lágrima y yo, soy un vaso vacío 
Oigo una voz que me llama casi un suspiro 
Rema, rema, rema-a Rema, rema, rema-a 
En esta orilla del mundo lo que no es presa es baldío 
Creo que he visto una luz al otro lado del río 
Yo muy serio voy remando muy adentro sonrío 
Creo que he visto una luz al otro lado del río 
Sobre todo creo que no todo está perdido 
Tanta lágrima, tanta lágrima y yo, soy un vaso vacío 
Oigo una voz que me llama casi un suspiro 
Rema, rema, rema-a Rema, rema, rema-a 
 
Clavo mi remo en el agua 
Llevo tu remo en el mío 
Creo que he visto una luz al otro lado del río 
 
Jorge Drexler, Al otro lado del río, España, Eco, 2005. 
 
Integrando a trilha sonora do filme de Walter Salles, Diários de Motocicleta, a música Al otro lado 
del río, de Jorge Drexler, foi a primeira em língua espanhola a receber o Oscar de melhor canção 
original. Sua letra permite inferir que o eu lírico transmite 

a) um sentimento de angústia diante das injustiças sociais. 
b) um sentimento de esperança de mudanças por meio da coletividade. 
c) um sentimento de inércia no ser humano diante das injustiças sociais. 
d) falta de esperança acentuada pela as diferenças culturais entre os países. 
e) falta de esperança acentuada pela as diferenças comerciais entre os países. 

 
 
2. Río de cristal dormido 
Río de cristal dormido, 
y encantado; dulce valle, 
dulces riberas de álamos 
blancos y de verdes sauces… 
El valle tiene un ensueño 
y un corazón sueña y sabe 
dar con su sueño un son lánguido 
de flautas y de cantares. 
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 Río encantado; las ramas 

soñolientas de los sauces, 
en los remansos dormidos 
besan los claros cristales. 
Y el cielo es plácido y dulce, 
un cielo bajo y flotante, 
que con su bruma de plata 
va acariciando los árboles. 
Mi corazón ha soñado 
con la ribera y el valle, 
y ha llegado hasta la orilla 
dormida para embarcarse; 
pero al pasar por la senda, 
lloró de amor, con un aire 
viejo, que estaba cantando 
no sé quién por otro valle. 
 
Juan Ramón Jiménez, Arias tristes. Arias otoñales. Nocturnos. Recuerdos sentimentales. Madrid, 
Librería de Fernando Fe, 1903. 
 
Neste poema pré-modernista de Ramón Jiménez, o eu lírico projeta seus sentimentos na 
construção de uma paisagem sonhada, irreal e expressa 

a) ânsia de plenitude e perfeição. 
b) busca de suas raízes no meio de uma crise espiritual. 
c) desejo de harmonia no mundo. 
d) evasão do mundo pela natureza. 
e) evocação de um amor perdido. 

 
 
3. Ya no contamos con su astucia. 
 
Acompañó la merienda de los niños uruguayos de finales de la década de 1970 y fue así en toda 
América Latina. Desde entonces, Chespirito nos alegró con un humor inocente y clásico. De ahí la 
tristeza que ganó a todos al enterarse de su muerte. Chespirito, que en realidad se llamaba 
Roberto Gómez Bolaños, tenía 85 años, y desde hacía un tiempo sufría varios achaques de salud. 
Su sobrenombre “Chespirito”, se lo ganó por ser un Shakespeare menudo y popular, un creador 
de personajes, muletillas que se quedarán para siempre en la cultura popular. 
Sus dichos (“no contaban con mi astucia”, “fue sin querer queriendo”, “síganme los buenos”, “que 
no cunda el pánico” y tantos otros) fueron y son repetidos por niños y adultos en más de 50 
idiomas. 
 
Era también una suerte de Charles Chaplin, con sus personajes de alguna manera marginados e 
incómodos en un mundo que no estaba hecho a su medida pero al que se acomodaban de una 
manera siempre entrañable. Más de cuatro décadas después de haber sido estrenados, el primer 
episodio de El Chavo se puso en pantallas en blanco y negro el 20 de junio de 1971, los 
programas de Chespirito continúan emitiéndose en América Latina. [...] 
 
Disponível em: <www.elpais.com.uy>. Acesso em:29 nov. 2014. Adaptado. 
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 De acordo com a notícia do jornal uruguaio, no parágrafo: “Su sobrenombre ‘Chespirito’, se lo 

ganó por ser un Shakespeare menudo y popular, un creador de personajes…”. O sentido do 
vocábulo “menudo” remete ao apelido do personagem Chaves por 

a) estar frequentemente na voz popular. 
b) ser frequente e popular. 
c) ser pequeno e popular. 
d) ser um Shakespeare popular. 
e) ser um Charles Chaplin popular. 

 
 
4. 

  
Disponível em: <http://www.chistes21.com>. Acesso em: 27 jan. 2015. 
 
A charge é uma ilustração humorística, na qual um dos objetivos é satirizar algum acontecimento 
da atualidade. A charge acima tem a intenção de 

a) alertar sobre o extravio de crianças. 
b) destacar a importância de se ter um correio eletrônico. 
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 c) incentivar o uso do correio eletrônico. 

d) popularizar o uso da internet entre as crianças. 
e) refletir sobre o uso da internet pelas crianças. 

 
 
5. 

  
Disponível em: http://www.sedronar.gob.ar Acesso em: 10 fev. 2015. 

A campanha de prevenção nos orienta a evitar hábitos inadequados. O texto acima permite inferir 

que 
a) o uso de determinada sustância psicoativa pode levar à morte. 
b) o uso de drogas lícitas pode levar à morte. 
c) o consumo de diferentes drogas pode levar à morte. 
d) o consumo de sustâncias psicoativas provoca comportamentos violentos. 
e) o consumo de sustâncias psicoativas causa doenças fatais. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 

   Simulado Agosto 2015 
 

Aula de Correção 
 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 
6. Na Itália, durante a Idade Média, a “Commedia dellárte” (Comédia da Arte), uma forma muito 
conhecida de teatro popular, utilizou máscaras para distinguir e dar características aos tipos 
sociais da época. Havia máscaras que representavam os patrões; outras, os empregados, 
namorados, velhos etc. Algumas personagens usavam máscaras específicas e todas possuíam 
características marcantes de personalidade, postura corporal e vasta movimentação gestual. 
O palhaço também usa máscara. O nariz do palhaço é considerado a menor máscara do mundo. 
É um símbolo próprio do palhaço. Todos os palhaços, em diferentes lugares do mundo, usam o 
nariz como máscara, que pode ser postiço ou pintado no próprio rosto. 
Fonte: Educação de jovens e adultos – 6º ano Manual do educador – Vol. 1 Coleção Tempo de 
Aprender, p. 449 (fragmento). 
 
Considerando o texto e analisando os elementos de cultura e beleza que constituem a confecção 
e a utilização de máscaras, pode-se dizer que 

a) As máscaras, apenas na representação teatral, representam culturas e épocas diversas, 
tendo todas para seu povo um significado especial. 

b) As máscaras têm origem nos antigos rituais mágicos e que hoje estão presentes somente 
em festas populares, como o carnaval. 

c) A confecção de máscaras pelo homem remonta à antiguidade, e, atualmente, é 
considerada apenas um elemento de animação, como no caso dos palhaços. 

d) A máscara tem diversos significados nas mais diversas culturas, sendo usada, por 
exemplo, como elemento religioso, festivo e no teatro. 

e) As máscaras eram utilizadas para diversos propósitos como lúdicos, religiosos ou 
artísticos, mas, atualmente, vem perdendo suas funções. 

 
 
7. Bertoleza representava agora ao lado de João Romão o papel tríplice de caixeiro, de criada e 
de amante. Mourejava a valer, mas de cara alegre; às quatro da madrugada estava já na faina de 
todos os dias, aviando o café para os fregueses e depois preparando o almoço para os 
trabalhadores de uma pedreira que havia para além de um grande capinzal aos fundos da venda. 
Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão na taverna, quando o amigo andava ocupado lá por 
fora; fazia a sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços, e à noite passava-se para 
a porta da venda, e, defronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas, que 
Romão ia pela manhã, em mangas de camisa, de tamancos e sem meias, comprar à praia do 
Peixe. E o demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar e consertar, além da sua, a 
roupa do seu homem, que esta, valha a verdade, não era tanta. 
Fonte: AZEVEDO, A. O cortiço. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/tecto/ua00021a.pdf.> Acesso em 28 jun. 2014. p. 3-4  
 
O cortiço é uma das obras mais representativas dentro do Realismo naturalista brasileiro. O 
trecho apresentado é exemplo de uma das funções da literatura de modo geral, que é 
característica destacada deste movimento literário e que possui grande valor no patrimônio 
literário nacional. Quanto a isso, pode-se dizer que no fragmento 

a) Há intenção de apresentar um ambiente marginal à sociedade para valorizá-lo por meio da 
apresentação de um viés poético do cotidiano do cortiço. 

b) A personagem Bertoleza é apresentada para denunciar a exploração social, em razão de 
sua relação com João Romão e de seu papel dentro do cortiço. 
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 c) Há uma crítica ao cenário econômico nacional, que passava por uma crise generalizada, 

por meio da representação da miséria e da fome no cortiço. 
d) Pretende-se descrever relações sociais fictícias que extrapolam as da época, como 

maneira de criar um mundo que não dialoga com a realidade. 
e) Bertoleza é utilizada para criar o perfil da mulher brasileira da época, sobretudo no que 

tange suas atribuições e seu papel na sociedade. 
 
 
8. Uma ideologia, por refletir a realidade, reflete também grande parte de sua complexidade e, 
para muitos, dificilmente é compreensível em seu todo. Nessas condições, a propaganda, para 
transmitir a ideologia, precisa adaptar e adequar as ideias nela contidas às condições e à 
capacidade dos receptores de tal forma que tenham sua atenção despertada para as mensagens 
e consigam entender seu significado. Pois bem, codificação é processo pelo qual as ideias são 
transformadas em mensagens passíveis de serem transmitidas e entendidas. 
Fonte: GARCIA, N. J. O que é propaganda ideológica. Editora Brasiliense, 1999 (fragmento). 
 
O trecho utilizado é retirado do livro O que é propaganda ideológica, de Nelson Jahr Garcia. Com 
base no excerto, é possível afirmar que o autor, 

a) Ao relacionar ideologia e realidade, demonstra a naturalidade com que a mensagem 
ideológica pode ser compreendida pelo público na propaganda. 

b) Quando apresenta a complexidade da ideologia, revela que a compreensão do público, na 
propaganda, é intencionalmente reduzida. 

c) Ao expor o mecanismo de codificação, demonstra que a mensagem ideológica é sempre 
compreendida pelo receptor. 

d) Ao explicitar o mecanismo de adequação à capacidade dos receptores utilizado na 
propaganda, demonstra uma ferramenta para que a ideologia seja assimilada. 

e) Quando menciona a adequação das ideias, sugere que a propaganda seja adaptada de 
acordo com a ideologia do receptor. 

 
 
9. Os contatos online têm uma vantagem sobre os off-line: são mais fáceis e menos arriscados – 
o que muita gente acha atraente. Eles tornam mais fácil se conectar e se desconectar. Caso as 
coisas fiquem “quentes” demais para o conforto, você pode simplesmente desligar, sem 
necessidade de explicações complexas, sem inventar desculpas, sem censuras ou culpa. [...] Mas 
se você ganha algo, perde alguma coisa. Entre as coisas perdidas estão as habilidades 
necessárias para estabelecer relações de confiança, as para o que der e vier, na saúde ou na 
tristeza, com outras pessoas. [...] O problema é que, quanto mais você busca fugir dos 
inconvenientes da vida off-line, maior será a tendência a se desconectar. 
Disponível em: 
http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+N
ADA+E+PARA+DURAR. Acesso em: 7 jun. 2014 (adaptado) 
 
Os avanços das tecnologias de informação e de comunicação provocaram, num curto espaço de 
tempo, grandes mudanças, não apenas na maneira como as pessoas se comunicam, mas 
também em como elas se relacionam. De acordo com Zygmunt Bauman, renomado sociólogo 
polonês, quanto às relações interpessoais online, pode-se afirmar que 

a) Ele pondera que a facilidade de se conectar e desconectar, apesar de vantajosa por um 
lado, pode trazer prejuízos a pretensos laços mais duradouros e reais. 

http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR.
http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/102755_VIVEMOS+TEMPOS+LIQUIDOS+NADA+E+PARA+DURAR.
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 b) Ele exalta a vantagem da flexibilidade e dinamicidade das relações online em detrimento 

dos eventuais prejuízos que possam oferecer às pessoas. 
c) Apresentam a vantagem de escapar dos inconvenientes de uma relação com maior 

facilidade, o que as tornam, portanto, mais duradouras que as off-line. 
d) Facilitam a aproximação entre as pessoas e, desse modo, propiciam laços mais estreitos e 

de maior confiança, ainda mais fortes que das relações off-line. 
e) Seu caráter ideal, isento de problemas, faz com que as pessoas se desconectem do 

mundo off-line para se conectarem cada vez mais no mundo online. 
 
 
10. Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de alimentação, 
habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos e acesso à atividade 
física regular. Quanto ao acesso à atividade física, um dos elementos essenciais é a aptidão 
física, entendida como a capacidade de a pessoa utilizar seu corpo – incluindo músculos, 
esqueleto, coração, enfim, todas as partes – , de forma eficiente em suas atividades cotidianas; 
logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física deve ser levada em conta. 
 
A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem boa aptidão física quando 

a) Apresenta uma postura regular. 
b) Pode exercitar-se por períodos curtos de tempo. 
c) Pode desenvolver as atividades físicas do dia a dia, independentemente de sua idade. 
d) Pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga de moderada 

a intensa. 
e) Pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são 

insuficientes para atividades intelectuais. 
 
 
11. Uma leitora se refere aos textos aqui publicados como “reportagens”. Um leitor os chama de 
“artigos”. Um estudante fala deles como “contos”. Há os que dizem: “seus comentários”. Outros os 
chamam de “críticas”. Para alguns, é “sua coluna”. [...] 
A dificuldade é que a crônica não é um formato, como o soneto, e muitos duvidam que seja um 
gênero literário, como o conto, a poesia lírica ou as meditações à maneira de Pascal. Leitores, 
indiferentes ao nome da rosa, dão à crônica prestígio, permanência e força. Mas vem cá: é 
literatura ou é jornalismo? Se o objetivo do autor é fazer literatura e ele sabe fazer... 
Fonte: Ivan Angelo. Sobre a crônica. Disponível em: http://vejasp.abril.com.br/materia/sobre-
cronica. Acesso em: 10 mar. 2014. 
 
O trecho acima é de autoria de Ivan Angelo sobre o próprio gênero que escreve: a crônica. A 
difícil tarefa de classificá-la, como aponta o autor, provém deste ser um gênero 

a) Confidencial ou restrito a um público diminuto e, portanto, não permite uma classificação 
generalizante, como aponta o primeiro parágrafo do trecho. 

b) Limítrofe, recebendo características dos mais variados gêneros, o que não permite criar 
uma forma fixa e que, portanto, transita entre eles. 

c) Com pouco prestígio, já que recebe alcunhas pejorativas como “seus comentários” ou 
“críticas”, e por isso não recebe atenção para seu devido estudo. 

d) Complexo em razão de sua linguagem rebuscada e de difícil leitura, o que confunde o leitor 
e o impede de o compreender com profundidade. 

e) De pouco valor textual, uma vez que não possui características definidas que o permitam 
incluir em áreas reconhecidas, como o jornalismo ou a literatura. 

http://vejasp.abril.com.br/materia/sobre-cronica.
http://vejasp.abril.com.br/materia/sobre-cronica.
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 12. Em 1962, a representação norte-americana na Bienal de Veneza obteve grande sucesso com 

um conjunto de obras Pop, termo chave para designar essas Novas figurações. 
[...] Longe de ser uma representação realista dos objetos ou conteúdos, mostrava a interação do 
homem com a sociedade por meio de sua relação com as linguagens, isto é, com as formas de 
transmissão dos conteúdos sociais pela mídia. 
Fonte: COSTA, C. T. A arte no Brasil 1950-2000: Movimentos e Meios. São Paulo: Alameda Casa 
Editorial. 
 
Dentre as imagens a seguir, a que melhor caracteriza a definição de obras Pop no fragmento de 
Cacilda Teixeira da Costa é: 

a)    

      
Cactus Men, de Odilon Redon. 

 
b)  

      
     Puberdade, de Edvard Munch. 
 

c)  

    
O Carnaval de Arlequim, de Joan Miró. 
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 d)    

    
O Sono, de Salvador Dali. 
 
e)    

    
O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraente?, de Richard Hamilton. 
 
 
13. O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e 
permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos a partir de 
escolhas locais e sucessivas, em tempo real. Assim, o leitor tem condições de definir 
interativamente o fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no texto sem se prender a uma 
sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Trata-se de uma forma de estruturação 
textual que faz do leitor simultaneamente coautor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, 
como um processo de escritura/leitura eletrônica multilinearizado, multisequencial e 
indeterminado, realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis de 
tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade 
simultaneamente, já que não tem sequência definida, mas liga textos não necessariamente 
correlacionados. 
Fonte: MARCUSCHI, L.A. Disponível em: http://www.pucsp.br. Acesso em: 29 jun. 2011. 
 
O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hipertexto pode ser considerado como 
um novo espaço de escrita e leitura. Definido como um conjunto de blocos autônomos de texto, 
apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associado entre si 
diversos elementos, o hipertexto 

a) É uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor, ao 
confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. 

b) É uma forma artificial de produção da escrita, que, ao desviar o foco da leitura, pode ter 
como consequência o menosprezo pela escrita tradicional. 

http://www.pucsp.br./


 
 
  

 

 

   Simulado Agosto 2015 
 

Aula de Correção 
 c) Exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, por isso deve ser evitado pelos 

estudantes nas suas pesquisas escolares. 
d) Facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira, em 

qualquer site de busca ou blog oferecidos na internet. 
e) Possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, sem seguir sequência 

predeterminada, constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa. 
 
 
14. Não há dúvida que as crianças pequenas adoram se movimentar. Elas vivem e demonstram 
seus estados afetivos com o corpo inteiro: se estão alegres, pulam, correm e brincam 
ruidosamente. Se estão tímidas ou tristes, encolhem-se, e sua expressão corporal é reveladora do 
que sentem. Henri Wallon nos lembra que a criança pequena utiliza seus gestos e movimentos 
para apoiar seu pensamento, como se este se projetasse em suas posturas. O movimento é uma 
linguagem, que comunica estados, sensações, ideias: o corpo fala. Assim, é importante que na 
Educação Infantil o professor possa organizar situações e atividades em que as crianças possam 
conhecer e valorizar as possibilidades expressivas do próprio corpo. 
Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/0-a-3-anos/dancando-gente-
aprende-428215.shtml. Acesso em: 29 ago. 2014. 
 
Sobre a relação entre as técnicas que podem ser utilizadas pelo professor para as crianças e a 
interação social entre ambos, além da necessidade corporal de movimento, as informações 
apresentadas no texto indicam que 

a) O movimento propicia uma interação entre as crianças e entre elas e o professor, 
propiciando uma melhor convivência. 

b) Os jogos, por exemplo, comportam a possibilidade de se expressar através do próprio 
corpo, comunicando emoções e estados afetivos. 

c) Incentivar o movimento nas crianças é de extrema importância, mas é preciso cuidado para 
que elas não fiquem muito agitadas. 

d) Como os indivíduos apresentam adaptações diferentes, é muito difícil organizar jogos e 
atividades para crianças. 

e) As técnicas utilizadas pelo professor devem valorizar primeiramente o movimento corporal, 
para depois pensar nas sensações. 

 
 
15. A lua estava cercada de um halo cor de leite. Ia chover. Bem. A catinga ressuscitaria, a 
semente do gado voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. 
Chocalhos de badalos de ossos animariam a solidão. Os meninos, gordos, vermelhos, brincariam 
no chiqueiro das cabras, sinhá Vitória vestiria saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o 
curral. E a catinga ficaria toda verde. 
Fonte: RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
 
O trecho transcrito foi retirado de Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos. A partir dele, identifique 
a alternativa que apresenta uma das características principais do movimento literário ao qual a 
obra pertence. 

a) Análise das condições de vida do Nordeste, tanto no mundo rural quanto no urbano. 
b) Revisão crítica dos valores da elite escravista do Nordeste. 
c) Exaltação da cultura popular do Nordeste, no campo e na urbanidade. 
d) Análise sociológica das desigualdades sociais no mundo canavieiro. 
e) Revisão dos valores matriarcais e questionamento dos modelos sociais impostos. 

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/0-a-3-anos/dancando-gente-aprende-428215.shtml.
http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/0-a-3-anos/dancando-gente-aprende-428215.shtml.
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 16. Tomie Ohtake, natural de Kyoto (Japão), chega ao Brasil em 1936 e fixa-se em São Paulo. 

Inicia seus estudos de pintura em 1952, com o artista plástico japonês Keisuke Sugano. Em 1953, 
integra o Grupo Seibi ao lado de Flávio-Shiró, Kaminagai, Manabu Mabe, Tikashi Fukushima, 
entre outros. Em 1969, começa a trabalhar com serigrafia e posteriormente executa litografias e 
gravuras em metal. Realiza diversas obras públicas, como o painel pintado no Edifício Santa 
Mônica, na Ladeira da Memória, em São Paulo; a escultura Estrela do Mar, na Lagoa Rodrigo de 
Freitas, no Rio de Janeiro; a escultura em homenagem aos oitenta anos da imigração japonesa 
no Brasil e painéis para o Memorial da América Latina. Em 2000, é lançado em São Paulo o 
Instituto Tomie Ohtake, idealizado e coordenado por Ricardo Ohtake e projetado por Ruy Ohtake. 
A seu respeito escreveu Clarival do Prado Valladares: “De acordo com alguns críticos, a pintura 
de Tomie Ohtake corresponde a um dos pontos mais elevados do abstracionismo já produzido no 
Brasil. [...].” 
Disponível em: <www.oestv.com.br/artes/pintores_brasileiros/Tomie_Ohtake.htme.> 
 

 
Escultura 100 anos da imigração japonesa – Aeroporto de Cumbica – 2008 
Disponível em: <opaportal.com.br/site/opaevc/191-anos-de-vida-da-artista-plastica-tomie-
ohtake/.> Acesso em: 05 mar. 2015. 
 
Tomie Ohtake tem sua produção marcada por mais de 30 obras públicas na paisagem de várias 
cidades brasileiras, como São Paulo. Seu trabalho representa funções da arte, tal como 

a) Desenvolver uma arte abstrata que exerça intervenções estéticas em espaços públicos e 
alcancem a população. 

b) Desenvolver uma arte abstrata, de grande valor artístico apesar de não ser acessível a 
toda a população. 

c) Divulgar o abstracionismo em seu meio cultural de produção, buscando impactar a classe 
artística. 

d) Divulgar esculturas em espaços públicos, oferecendo uma imitação da realidade aprazível 
para a população. 

e) Difundir que a arte só faz sentidos se estiver em espaços públicos interagindo com o 
cotidiano da população. 

             
 
17. Tirar uma soneca à tarde faz bem à saúde 
Pense naquela vontade louca de tirar uma soneca logo após o almoço. Se você puder, coloque 
mesmo em prática. Um cochilo de até 30 minutos melhora seu sistema imunológico e alivia o 
estresse. É o que diz um estudo francês. Pesquisadores examinaram a relação entre hormônios e 
sono em um grupo de 11 anos saudáveis, com idades de 25 a 32 anos. 
Todos eles foram convidados a tirar uma soneca no laboratório. Na primeira sessão, passaram a 
noite por lá, mas só puderam dormir durante duas horas. Na tarde seguinte, apareceram outra vez 
ao laboratório para tirar dois cochilos de meia hora. [...] 
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 Fonte: CASTRO, Carol. Tirar uma soneca à tarde faz bem à saúde. 

Disponível em: http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/tirar-uma-soneca-a-tarde-faz-bem-a-
saude/ Acesso em: 16 fev. 2015 
 
O uso de “você” neste texto de divulgação científica estabelece que função da linguagem? 

a) Apelativa, pois dirige-se diretamente ao receptor, com a intenção de trazê-lo para o 
assunto abordado na matéria. 

b) Emotiva, pois envolve emocionalmente o receptor, para somente depois introduzir o 
assunto científico da matéria. 

c) Fática, pois seu objetivo principal é estabelecer um canal de comunicação com o receptor, 
como um diálogo. 

d) Referencial, pois o objetivo é trazer o leitor para a linguagem objetiva, clara e científica da 
matéria a seguir. 

e) Metalinguística, pois tem a função de explicar para quem está se dirigindo o texto, isto é, 
ao leitor comum. 

 
 
18. Referi-lo o que que lá fica atrás, Custódio confessou tudo o que perdia no título e na despesa, 
o mal que lhe trazia a conservação do nome da casa, a impossibilidade de achar outro, um 
abismo, um suma. Não sabia que buscasse; faltava-lhe invenção e paz de espírito. Se pudesse, 
liquidava a confeitaria. E afinal que tinha ele com política? Era um simples fabricante e vendedor 
de doces, estimado, afreguesado, respeitado, e principalmente respeitador da ordem pública... 
- Mas o que é que há? perguntou Aires. 
- A república está proclamada. 
- Já há governo? 
- Penso que já, mas diga-me V. Exª: ouviu alguém acusar-me jamais de atacar o governo? 
Ninguém. Entretanto... Uma fatalidade! Venha em meu socorro. 
Excelentíssimo. Ajude-me a sair deste embaraço. A tabuleta está bonita. O pintor teima em que 
lhe pague o trabalho, para então fazer outro. Eu, se a obra não estivesse acabada, mudava de 
título, por mais que me custasse, mas hei de perder o dinheiro que gastei? V. Exª crê que, se ficar 
“Império”, venham quebrar-me as vidraças? 
Fonte: ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. [s.l.]: Editora Escala, [s.d.]. 
 
O fragmento destacado foi transcrito da obra Esaú e Jacó, de Machado de Assis. O texto aborda 
um período importante para a política brasileira: a transição de monarquia para república. A partir 
do diálogo é evidente que 

a) O personagem Custódio sente-se bastante inseguro com a nova forma de governo. 
b) Aires, o conselheiro, mostra-se interessado na política ao questionar: “Já há governo?” 
c) Machado de Assis retrata o período pontuando claramente as diferenças entre monarquia e 

república. 
d) Ambos os personagens mostram indiferença em relação à nova forma de governo, criando 

um caráter cômico para o diálogo. 
e) Ao relatar um diálogo corriqueiro entre os personagens, Machado de Assis deixa de lado 

uma de suas principais características, a ironia. 
 
 
19. “Hoje, filmes são feitos para o espectador não pensar”, diz Arnaldo Jabor. 
Entrevistado do programa “Roda Viva” (TV Cultura) desta segunda-feira (15), o jornalista e 
cineasta Arnaldo Jabor fez duras críticas ao cinema atual e afirmou que hoje em dia não há 

http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/tirar-uma-soneca-a-tarde-faz-bem-a-saude/
http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/tirar-uma-soneca-a-tarde-faz-bem-a-saude/
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 “interesse para o raciocínio reflexivo”. “Eu fazia filme para o espectador pensar. Hoje, os filmes 

são feitos para o espectador não pensar. Você vai ao cinema, não pensa que é um alívio, depois 
vai comer uma pizza e vai para casa. E fala: ‘É legal o filme’”, declarou. 
“Os filmes, hoje em dia, são propositalmente inexplicáveis e malfeitos. Existe um cinema confuso, 
nada tem autor, é uma mutação muito grande. Um mundo sem autores, sem regras filosóficas 
claras”, disse o jornalista. 
Jabor acredita que a era da internet fez com que “ter opinião fosse considerado caretice”. “Ter 
certeza ficou feio. É o clima geral de que a opinião, a autoria, é coisa do passado. A internet está 
mudando como pensamos. É uma mutação interna. É uma nova forma de arte, é uma nova forma 
de cultura. Pode ser que surja uma nova arte”, imaginou ele. 
Fonte: UOL, São Paulo. Disponível em: 
<http://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2014/09/16/hoje-nao-fazemos-filme-para-se-pensar-
diz-arnaldo-jabor.htm>.Acesso em: 16 fev. 2015. (Adaptado) 
 
Ao refletir sobre o cinema atual e sobre a era da internet, Jabor estabelece a sua posição crítica 
pontuando que 

a) Os filmes atuais são bem feitos, reflexivos e desenvolvem o senso crítico do público, que 
deve pensar e refletir para compreender o enredo da história. 

b) A internet é uma ferramenta desastrosa e inútil, que está, de modo geral, desmoralizando a 
opinião e o pensamento das pessoas. 

c) Os filmes atuais não valorizam o raciocínio reflexivo e a opinião do espectador, de forma 
que este não precise pensar para compreender o que vê. 

d) Antigamente as pessoas consideravam ser “caretice” expor a sua própria opinião, ao 
contrário do que ocorre atualmente, na era da divulgação pela internet. 

e) Como cineasta, não pode fazer duras críticas ao cinema contemporâneo, ao passo que 
também fez filmes para o espectador assistir, sem precisar refletir e raciocinar para 
compreender a trama. 

 
 
20. 

 
Disponível em: <extra.globo.com/incoming/14207317-a65-c60/w448/corretor-ortografico2.jpg.> 
Acesso em: 23 jan. 2015 
 
Os gêneros humorísticos aparecem de diversas formas nos sistemas de comunicação. Com o uso 
dos novos celulares, foram desenvolvidos corretores ortográficos que, muitas vezes, geram 
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 conversas cômicas. No caso das mensagens acima, as diferentes linguagens e seus recursos 

expressivos causam o efeito de humor 
a) Pelo uso da metáfora que associa estranho e nabo. 
b) Por causa da abreviação de “tudo” por “td” e “muito” por “mt”. 
c) Devido à onomatopeia com letras que não são comumente usadas. 
d) Porque o interlocutor acho a gíria “este nabo” estranha. 
e) Pela substituição da palavra “estranho” por “este nabo”. 

 
 
21.  

 
Fonte: LAERTE Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-90Xn-
JA7G1k/Tg5fHKz2jUI/AAAAAAAAAJQ/yfG0LOGrcfo/s1600/laerte_RL_1.png.> Acesso em: 10 out. 
2014. 
 
No quadrinho apresentado, a utilização do pronome de tratamento contribui para o entendimento 
do efeito cômico. A utilização de “Vossa Excelência” 

a) Serve como instrumento linguístico de hierarquização entre os falantes. 
b) É feita incorretamente, já que deve ser utilizado somente para autoridades. 
c) Indica um grau de tratamento próprio da realeza. 
d) Estabelece uma relação de igualdade entre as personagens. 
e) Possui um sentido diferente do usual, já que é direcionado a um rato. 

 
 
22. Obras de arte são “photoshopadas” para os padrões de beleza atuais 
 
Imagina se a deusa do amor, Vênus, no famoso quadro do italiano Sandro Botticelli, Nascimento 
de Vênus, fosse magra e sem nenhuma imperfeição no corpo? E se o mesmo acontecesse com 
Maja Desnuda, do espanhol Francisco Goya? A experiência foi feita pela americana Lauren 
Wade, especialista em edição de imagens, que encontrou um jeito diferente para criticar a 
manipulação das imagens feita com Photoshop e os tradicionais padrões de beleza impostos pela 
sociedade. 
 
A ideia foi desenvolvida após a empresa Dove, de linhas de higiene pessoal e beleza, lançar a 
campanha “Real Beauty” (Beleza Real), em que as modelos são mulheres dos mais diferentes 
tipos de pele, cabelo e corpo. 
 
Disponível em: <https://queminova.catracalivre.com.br/incomoda/obras-de-arte-photoshopadas-
padroes-beleza-atuais/> 
Acesso em: 8 out. 2014. 
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BOTTICELLI, S. O nascimento da Vênus. 1483 (trecho). 
 

   
  Adaptação de imagens feita por Lauren Wade (trecho). 
 
A proposta de Lauren Wade questiona os padrões de beleza em vigor na sociedade 
contemporânea, para isso utiliza-se de imagens adaptadas de obras de arte que, ao ser 
digitalmente manipuladas, 

a) Mostram como o padrão de beleza pode alterar-se ao longo do tempo. 
b) Reafirmam que a beleza presente na arte deve ser tomada como ideal. 
c) Fortalecem o padrão de beleza ideal das sociedades. 
d) Indicam que a beleza contemporânea deve retomar os padrões antigos. 
e) Postulam que a arte não se liga aos padrões de beleza da sociedade. 

 
 
23. Quadrilha 
João amava Teresa que amava Raimundo 
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 que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 
que não tinha entrado na história. 
(Carlos Drummond de Andrade) 
 
No texto, o autor utiliza a forma verbal “amava” seis vezes. Na construção literária, a repetição 
consiste em um recurso estilístico que pode ser utilizado com diversos fins. 
A repetição dessa forma verbal no texto apresenta o sentido de 

a) Intensidade, pois o autor transmite a dimensão do amor que as personagens sentem. 
b) Causalidade, pois explica os lações existentes entre as personagens do poema. 
c) Encadeamento de ideias, visto que converge com o título “quadrilha”, que diz respeito à 

ligação entre os personagens citados. 
d) Representação da linguagem oral, visto que, na linguagem escrita, não é recomendável 

utilizar esse recurso, considerado um vício de linguagem. 
e) Condicionalidade, pois indica que os fatos só acontecem por conta da ligação existente 

entre as personagens. 
 
 
24. O que é possível dizer em 140 caracteres? 
Sucesso do Twitter no Brasil é a oportunidade única de compreender a importância da concisão 
nos gêneros de escrita. 
A máxima “menos é mais” nunca fez tanto sentido como o caso do microblog Twitter, cuja 
premissa é dizer algo – não importa o quê – em 140 caracteres. Desde que o serviço foi criado, 
em 2006, o número de usuários da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversidade de 
usos que se faz dela. Do estilo “querido diário” à literatura concisa, passando por aforismo, 
citações, jornalismo, fofoca, humor etc., tudo ganha o espaço de um tweet (“pio” em inglês), e 
entender seu sucesso pode indicar um caminho para o aprimoramento de um recurso vital à 
escrita: a concisão. 
Disponível em: <http://www.revistalingua.com.br>Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado). 
 
O Twitter se presta a diversas finalidades, entre elas, à comunicação concisa, por isso essa rede 
social: 

a) É um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a língua padrão. 
b) Constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade escrita da língua. 
c) É restrita à divulgação de textos curtos e pouco significativos e, portanto, é pouco útil. 
d) Interfere negativamente no processo de escrita e acaba por revelar uma cultura pouco 

reflexiva. 
e) Estimula a produção de frases com clareza e objetividade, fatores que potencializam a 

comunicação interativa. 
 
 
25. Programa Brasil Alfabetizado 
O MEC realiza, desde 2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetização 
de jovens, adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do 
interesse pela elevação da escolaridade. O Brasil Alfabetizado é desenvolvido em todo o território 
nacional, com o atendimento prioritário a municípios que apresentam alta taxa de analfabetismo, 
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 sendo que 90% destes localizam-se na região Nordeste. Esses municípios recebem apoio técnico 

na implementação das ações do programa, visando garantir a continuidade dos estudos aos 
alfabetizandos. Podem aderir ao programa por meio das resoluções específicas publicadas no 
Diário Oficial da União, estados, municípios e o Distrito Federal. 
Objetivo: Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e 
idosos e contribuir para a universalização do ensino fundamental no Brasil. Sua concepção 
reconhece a educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta de 
entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de toda a vida. 
Ações: Apoiar técnica e financeiramente os projetos de alfabetização de jovens, adultos e idosos 
apresentados pelos estados, municípios e Distrito Federal. 
Como acessar: As secretarias de educação dos estados, municípios e Distrito Federal aderem 
ao PBA por meio do Sistema Brasil Alfabetizado. 
Programa Brasil Alfabetizado Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/indez.php?option=com_content&id=17457&Itemid=817> Acesso em: 17 
fev. 2015. 
O texto apresentado destaca a importância do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), que tem 
grande relevância para a sociedade brasileira desde o ano de 2003. O programa tem o objetivo de 

a) Substituir o trabalho das secretarias de educação dos estados, municípios e Distrito 
Federal. 

b) Despertar o interesse e aumentar o conhecimento dos jovens sobre a cultura do país. 
c) Promover ações preventivas para evitar a evasão dos alunos durante a Educação

 Infantil. 
d) Promover a superação do analfabetismo, atingindo o público idoso e crianças que não 

frequentaram a escola. 
e) Promover a superação do analfabetismo e contribuir para a universalização do Ensino 

Fundamental no Brasil. 
 
 
26. Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se; comoviam-se. O arraial, 
in extremis, punha-lhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião desarmada, mutilada, 
faminta e claudicante, num assalto mais duro que o das trincheiras em fogo. 
Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos casebres 
bombardeados durante três meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços 
esmirrados e sujos, cujos mulambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros – a 
vitória tão longamente apetecida decaía de súbito. Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. 
Fonte: Cunha, E. Os Sertões. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000091.pdf> Acesso em: 10 out. 2014  
 
A obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, publicada em 1902, traz elementos da Guerra de 
Canudos, conflito ocorrido no sertão da Bahia entre o exército e um grupo liderado por Antônio 
Conselheiro. Por meio dos elementos do texto, 

a) Fica evidente que a destruição provocada pelo conflito é a responsável pelas duras 
condições de vida que os moradores daquela região possuíam. 

b) Há uma indicação de que a vitória era celebrada pelos sertanejos, visto que anunciava a 
melhoria nas condições de vida. 

c) Nota-se que as mazelas já vividas pelos habitantes do Arraial de Canudos se acentuaram 
com o conflito, o que dava à vitória do exército um tom de vergonha. 

d) Explicita-se o anseio dos combatentes do exército em atacar os inimigos, com o desejo de 
minimizar a precariedade das condições de vida dos sertanejos. 
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 e) Traz-se à tona o real motivo do conflito, a saber, a ameaça real que os inimigos do exército 

representavam e a necessidade de preservar a soberania do país. 
 
 
27.  

 
Disponível em: 
<http://www.ccsp.com.br/site/imagecache/img/coneudos_midia/61019/960x720_msf3.jpg> 
Acesso em: 10 out. 2014. 
 
A imagem apresentada é fruto de uma campanha da organização internacional Médicos Sem 
Fronteiras em sua página numa rede social. A análise dos elementos verbais e não verbais indica 
que a estratégia utilizada 

a) É persuasiva, já que exprime argumentos lógicos para as pessoas ajudarem a criança da 
imagem. 

b) É intimidadora, pois expões uma criança em situação de risco. 
c) É de chantagem, pois ameaça as pessoas que acessam sua página, visto que se sentem 

constrangidas em não auxiliar financeiramente. 
d) É de comoção, pois possui apelo emocional e indica a natureza humanitária do trabalho do 

grupo. 
e) É de ameaça, visto que indica a possibilidade de a criança não ser atendida caso o grupo 

não receba ajuda financeira. 
 
 
28.  
Ciranda, cirandinha, 
Vamos todos cirandar, 
Vamos dar a meia-volta, 
Volta e meia vamos dar. 
O anel que tu me destes 
Era de vidro e se quebrou 
O amor que tu me tinhas 
Era pouco e se acabou. 
Por isso Senhor Arteiro 
Entre dentro desta roda 
Diga um verso bem bonito 
Diga adeus e vá-se embora. 
Fonte: Canção do folclore brasileiro. Autoria desconhecida. 
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 A ciranda infantil, também conhecida por cantigas de roda, é transmitida pela tradição oral, 

cantadas e coreografadas sem acompanhamento musical. Muitas das vezes, seu autor já foi 
esquecido ou nem mesmo chegou a ser conhecido, tornando-se de Domínio Público. 
A cantiga popular citada faz referência ao lúdico universo infantil. Identifique em qual dos quadros 
a seguir, pode-se afirmar que também ocorrem referências a esse mesmo universo. 
 

a)    

 
Meninos no balanço, de Cândido Portinari. 
 

b)  

 
Manhã, de Edvard Munch. 
 

c)    

 
Rosa e Azul, de Pierre-Auguste Renoir. 
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 d)  

 
Moça com brinco de pérola, de Jan Vermeer. 
 

e)    

 
Hélène Fourment com seu filho, de Peter Paul Rubens. 
 
 
29. Inteligência artificial é tema de estudo  
de Marcelo Finger 
 
Professor da USP discute os avanços da Ciência da Computação no Brasil 
Um dos focos da sua pesquisa é em inteligência artificial. Poderia nos explicar o que é inteligência 
artificial? 
MF – A inteligência humana é muito distinta das capacidades dos computadores. Computadores 
são bons em realizar tarefas repetitivas muito rapidamente, enquanto o cérebro humano é capaz 
de realizar previsões, aprender padrões visuais e de linguagem e realizar análises e deduções 
lógicas. A inteligência artificial visa buscar maneiras de estreitar esse vão entre a inteligência 
natural e o caráter repetitivo das máquinas. 
 
Poderia nos dar exemplos de inovações que hoje já foram aplicados em produtos no mercado, 
mas que nós, leigos, nem nos damos conta? 
MF – Há diversas aplicações que empregam técnicas de inteligência artificial, e muitas outras 
virão. Qualquer tradutor de internet entre duas línguas é baseado em inteligência artificial. 
Quando buscamos ao telefone serviços em várias operadoras telefônicas, somos atendidos por 
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 uma gravação que (às vezes) entende o que falamos, que é baseado em inteligência artificial. 

Corretores gramaticais acoplados a editores de texto são baseados em inteligência artificial. E a 
lista continuaria por várias páginas. 
 
Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2013/04/intelingencia-
artificial-e-tema-de-estudo-de-marcelo-finger.html> 
Acesso em: 28 jun. 2014 (fragmento adaptado). 
 
A inteligência artificial é uma área de pesquisa da computação que contribui para a compreensão 
e simulação das capacidades cognitivas do ser humano. A análise do texto apresentado revela 
que aplicações como tradutores de internet e corretores automáticos são possíveis porque 

a) Graças à inteligência artificial, máquinas são capazes de pensar e falar como os humanos. 
b) Graças à inteligência artificial, computadores são capazes de fazer previsões dos erros que 

passam despercebidos aos humanos. 
c) Com o auxílio da inteligência artificial, computadores são capazes de aprender línguas 

naturais da mesma forma que os humanos. 
d) Com o auxílio da inteligência artificial, computadores são capazes de apreender certos 

padrões de linguagem e realizar análises e deduções lógicas. 
e) Existem técnicas da inteligência artificial que permitem ao computador realizar tarefas 

repetitivas. 
 
 
30.  

 
Disponível em: <www.respirit-pilates.com/cache/1.1-home-beb1-1423135646.jpg> 
Acesso em: 05 mar. 2015 
 
Criado pelo alemão Joseph Pilates durante a primeira Guerra Mundial, o método contribui para 
transformação de hábitos corporais e tem ganhado reconhecimento da classe médica devido a 
estudos que comprovam sua efetividade no tratamento de determinadas dores e lesões. A 
imagem mostra um exercício avançado de Pilates em que a pessoa deve manter-se na posição 
por meio minuto, nele as capacidades físicas trabalhadas são: 

a) Força e velocidade. 
b) Agilidade e equilíbrio. 
c) Flexibilidade e velocidade. 
d) Força e agilidade. 
e) Força e equilíbrio. 
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 31. 

 
Disponível em: <http://soumaisenenm.com.br/sites/default/files/paralelismo_1.jpg> 
Acesso em: 8 out. 2014. 
 
No segundo quadrinho, a palavra “para” em “Para trabalhar, para nos amar, para fazer deste 
mundo um mundo melhor” exprime o sentido de: 

a) Condição, pois a mãe lista as diretrizes da existência humana. 
b) Concessão, pois apresenta uma hipótese de resposta à pergunta de Mafalda. 
c) Tempo, pois indica o período no qual a pergunta da menina se insere. 
d) Consequência, pois se trata da exposição de um ato que sucede outro. 
e) Finalidade, pois expressa o objetivo de as pessoas estarem no mundo, como pergunta a 

menina. 
 
 
32. [...] Era um sonho dantesco... o tombadilho 
Que das luzernas avermelha o brilho. 
Em sangue a se banhar. 
Tinir de ferros... estalar de açoite... 
Legiões de homens negros como a noite, 
Horrendos a dançar... 
Negras mulheres, suspendendo às tetas 
Magras crianças, cujas bocas pretas 
Rega o sangue das mães: 
Outras moças, mas nuas e espantadas, 
No turbilhão de espectros arrastadas, 
Em ânsia e mágoa vãs! 
E ri-se a orquestra irônica, estridente... 
E da ronda fantástica a serpente 
Faz doudas espirais... 
Se o velho arqueja, se no chão resvala, 
Ouvem-se gritos... o chicote estala. 
E voam mais e mais... [...] 
Fonte: ALVES, C. “O Navio negreiro”. 
Disponível em: 
<http://www3.universia.com.br/conteudo/literatura/O_navio_negreiro_de_castro_alves.pdf> 
Acesso em: 13 mar. 2014. 
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 O trecho do poema “Navio Negreiro” de Castro Alves 

a) Traz elementos que permitem comprovar a inserção do poeta na primeira geração do 
Romantismo brasileiro, a saber, o tema da escravidão como peça essencial ao discurso 
de identidade nacional. 

b) Comprova o caráter social da poesia do autor, típico da geração condoreira do 
Romantismo brasileiro, afastando-se da poesia lírica, da qual o poeta não apresentou 
produção. 

c) Apresenta elementos realistas em sua composição, tanto em forma quanto em conteúdo, o 
que permite classificar o poeta como precursor do Realismo nacional, ainda que no 
período romântico. 

d) Apresenta elementos que inserem o poeta na segunda geração romântica, tais como a 
alusão à noite, à escuridão, ao sombrio, ao sofrimento, constituintes de um plano onírico 
(“sonho dantesco”) 

e) É exemplo da poesia da terceira geração romântica brasileira, cujos temas fundamentais 
eram de um plano social de grandes mudanças, como a abolição da escravidão e o fim da 
monarquia. 

 
 
33. 

 
Disponível em: <www.pedal.com.br/fotos/noticias/1889002.jpg> 
Acesso em: 07 jun. 2014. 
 
Em nosso cotidiano, é comum nos depararmos com anúncios – governamentais ou não – que 
buscam passar ao leitor noções de cidadania, na tentativa de promover a convivência social de 
forma harmoniosa. A peça publicitária de campanha de trânsito reproduzida tem por finalidade 

a) Promover o ciclismo nas grandes cidades, uma vez que orienta os ciclistas quanto às 
normas de circulação nas ciclovias. 
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 b) Fornecer orientações aos motoristas que os conscientizem de uma conduta segura no 

trânsito em relação aos ciclistas. 
c) Alertar os motoristas das penalidades do não cumprimento das medidas de segurança em 

relação aos ciclistas. 
d) Conscientizar ciclistas sobre uma conduta segura no trânsito, no intuito de evitar acidentes 

envolvendo veículos nas vias públicas. 
e) Conscientizar os motoristas da importância do respeito aos ciclistas, por meio de 

elementos de forte apelo emocional. 
 
 
34. Augusto Pinto Boal (Rio de Janeiro RJ 1931 – idem 2009). Diretor, autor e teórico. Por ser um 
dos únicos homens de teatro a escrever sobre sua prática, formulando teorias a respeito de seu 
trabalho, torna-se uma referência do teatro brasileiro. Principal liderança do Teatro de Arena de 
São Paulo nos anos 1960. Criador do teatro do oprimido, metodologia internacionalmente 
conhecida que alia teatro a ação social. 
Disponível em:  
<http://www.itaucultural.org.br/aplicesternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalid
ades_biografia&cd_verbete=703>Acesso em: 27 mar. 2014. 
 
Um Método teatral que se baseia no princípio de que o ato de transformar é transformador. Como 
diria Boal, aquele que transforma as palavras em versos transforma-se em poeta; aquele que 
transforma o barro em estátua transforma-se em escultor; ao transformar as relações sociais e 
humanas apresentadas em uma cena de teatro, transforma-se em cidadão. Um Método que 
busca, através do Diálogo, restituir aos oprimidos o seu direito à palavra e o seu direito de ser. 
Boal sempre insistiu que as técnicas que compõem o Método do Teatro do Oprimido não surgiram 
como invenção individual e sim como consequência de descobertas coletivas, a partir de 
experiências concretas que revelaram necessidades objetivas. Cada uma das técnicas do Teatro 
do Oprimido representa uma resposta encontrada por Boal e pelos colaboradores e colaboradoras 
que acumulou ao longo de sua carreira. [Bárbara Santos]. 
Disponível em: <http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-do-oprimido/> 
Acesso em: 13 fev. 2014 (adaptado). 
 
Augusto Boal foi uma das grandes figuras do teatro contemporâneo internacional e criador do 
teatro do Oprimido, um método teatral que 

a) Prioriza a participação e o envolvimento das pessoas mais pobres na produção teatral. 
b) Consiste na democratização dos meios de produção teatral e a transformação da realidade 

através do diálogo. 
c) Envolve a participação de crianças e adolescentes na produção teatral. 
d) Incentiva um maior envolvimento político na produção teatral. 
e) Prioriza a experiência individual de transformação social na produção teatral. 

 
 
35. Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as necessidades dos 
usos e costumes. Querer que a nossa pare no século de quinhentos, é um erro igual ao de afirmar 
que a sua transplantação para a América não lhe inseriu riquezas novas. A este respeito a 
influência do povo é decisiva. Há, portanto, certos modos de dizer, locuções novas, que de força 
entram no domínio do estilo e ganham direito de cidade. 
Mas se isto é um fato incontestável, e se é verdadeiro o princípio que dele se deduz, não me 
parece aceitável a opinião que admite todas as alterações da linguagem, ainda aquelas que 
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 destroem as leis da sintaxe e a essencial pureza do idioma. A influência popular tem um limite; e o 

escritor não está obrigado a receber e dar curso a tudo o que o abuso, o capricho e a moda 
inventam e fazem correr. Pelo contrário, ele exerce também uma grande parte da influência a este 
respeito, depurando a linguagem do povo e aperfeiçoando-lhe a razão. 
Fonte: ASSIS, Machado de. “Notícia da atual literatura brasileira. Instinto de nacionalidade”. 
Disponível em: <http://machado.mec.gov.br/images/sories/pdf/critica/mact25.pdf> 
Acesso em: 2 jul. 2014. 
 
O trecho foi retirado de “Notícia da atual literatura brasileira. Instinto de nacionalidade”, de 
Machado de Assis. A partir da leitura do excerto, é correto afirmar sobre a opinião do autor em 
relação ao patrimônio linguístico: 

a) A língua configura-se como um patrimônio de seus falantes e, para que sua essência 
permaneça, ela não deve sofrer nenhum tipo de alteração. 

b) O autor acredita que a língua deva ser modificada sem restrições, de acordo com as 
tendências de cada época e de cada geração que se utiliza dela, pois apenas dessa 
forma é que se pode dizer que a língua é um patrimônio cultural. 

c) A opinião do autor sobre a língua é bastante ambígua, pois ele não se posiciona 
claramente acerca da importância da língua na formação de um caráter nacional nem 
sobre a mudança contínua de vocábulos e regras que regem a linguagem. 

d) A conservação da língua, mantendo-a intacta, é o que permite, segundo Machado de 
Assis, que ela reflita a essência de seu povo, constituindo uma identidade nacional. 

e) O autor reconhece que a língua é um espelho de costumes e hábitos e que recebe 
influência de seus falantes, no entanto, não defende que ela seja alterada de maneira 
exagerada, de acordo com cada moda que surge, pois constitui um patrimônio e parte 
da identidade nacional. 

 
 
36.  

 
Disponível em: <http://profekarina.files.wordpress.com/2012/05/tirinha-lp.jpg> 
Acesso em: 8 out. 2014. 
 
Na tirinha apresentada, o humor é construído a partir de uma quebra de expectativa em relação à 
pergunta existente no primeiro quadrinho e à resposta recebida no segundo. Sobre isso, é correto 
afirmar que 

a) O humor da tira é construído a partir dos erros gramaticais cometidos pelos personagens, 
que não sabem falar de acordo com a norma padrão da língua. 

b) O fenômeno responsável pelo humor na tirinha é o erro ortográfico inserido 
propositalmente pelo autor, que leva os leitores a um entendimento equivocado. 
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 c) A tirinha mostra um exemplo de variante linguística regional, pois as falas dos personagens 

dos quadrinhos representam as formas linguísticas utilizadas pelos chamados 
“caipiras”, ou seja, os moradores do interior. 

d) O humor da tira deriva dos diferentes tratamentos que ocorrem entre os personagens. 
Enquanto no primeiro quadrinho, o personagem escolhe usar um tratamento informal 
para se dirigir ao outro, no segundo, a resposta é dada de maneira formal – e é esse 
impasse que gera o humor. 

e) A tira revela uma crítica ao uso da linguagem coloquial, pois mostra um dos erros que esse 
tipo de linguagem pode causar na comunicação. 

 
 
37. Escrever como se fala 
A propósito do acordo ortográfico, um leitor escreveu: “Se for para simplificar (alguém tinha 
sugerido isso), eu incluiria uma regra básica: todo “s” com som de “z” deveria ser grafado como se 
fala e não como se escreve. Assim, todos escreveriam mais corretamente, pois bastaria seguir a 
pronúncia e não a etimologia”. 
Escreveríamos com “z” palavras como “caza” (casa), além dos casos (cazos?” do tipo “zebra” 
(zebra). Provavelmente, ele incluiria escrever “exemplo” (exemplo), eu penso. 
A regra produziria uma simplificação incrível. Supondo que aceite extensões, que o caso 
mencionado seja só um exemplo, escreveríamos com “s” palavras como “saco”, “naseu” (nasceu), 
“nasa” (nasça), “casado” (caçado / cassado), “sego” (cego), “eseto” (exceto), “felis” (feliz) – 
ninguém pronuncia “feliz”. 
Mas “feliz” já oferece um problema. Na verdade, dois. Qual seria a vantagem de escrever “felis” 
com “s”, se o plural é “felizes”? Esse é o primeiro problema, que resolveria também casos como 
“papel” (papel), que poderia continuar escrito com “l”, já que existem palavras como “papelaria / 
papelucho” etc., nas quais o “l” volta. 
Mas como resolver o outro problema de “feliz”, já que muita gente pronuncia “filiz” (como 
pronuncia “mininu” / “leiti” etc.)? Haveria uma campanha para uniformizar as pronúncias? E quem 
fala “leitchi”, como escreveria “leite”? Deveria pronunciar “leite”? 
Fonte: POSSENTI, S. Disponível em: 
<http://terramagazine.terra.com.br/blogdosirio/blog/2013/01/10/escrever-como-se-fala/> 
Acesso em: 29 jun. 2014 (fragmento adaptado). 
 
O linguista Sírio Possenti comenta acerca de uma sugestão feita por um leitor em seu blog. A 
partir do texto, conclui-se que 

a) Regras ortográficas são subjetivas, e variam de acordo com a fala do indivíduo. 
b) Regras ortográficas não devem ser questionadas, mas sim acatadas. 
c) Regras ortográficas pautadas na pronúncia eliminariam problemas de escrita. 
d) Regras ortográficas são resultado de convenções e não têm base somente na pronúncia. 
e) Regras ortográficas pautadas na etimologia eliminam variações de pronúncia. 

 
 
38. [...] Poucas coisas neste mundo são mais tristes do que um bolo industrializado. Ali no 
supermercado, diante da embalagem plástica histericamente colorida, suspiro e penso: estamos 
perdidos. Bolo industrializado é como amor de prostituta, feliz natal de caixa automático, bom dia 
da Blockbuster. É um anti-bolo. [...] 
Bolo é uma demonstração de carinho de uma pessoa a outra. É um mimo de avó. Um 
acontecimento inesperado que irrompe no meio da tarde, alardeando seu cheiro do formo para a 
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 casa, da casa para a rua e da rua para o mundo. É o que a gente come só para matar a vontade, 

para ficar feliz, é um elogio ao supérfluo, à graça, à alegria de estarmos vivos. 
Se você acha que é tudo bem, o problema é seu. Eu vou espernear o quanto puder. Se 
entregarmos até o bolo aos códigos de barras, estaremos abrindo mão de vez da autonomia, da 
liberdade, do que temos de mais profundamente humano. Porque o próximo passo será privatizar 
as avós, estatizar a poesia, plastificar o amor, desidratar o mar e diagramar as nuvens. Tô fora. 
Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/antonio-prata/time-is-honey/> 
Acesso em: 7 jun. 2014 (Adaptado). 
 
O gênero crônica, ao qual pertence o texto, pode reunir características dos mais diversos gêneros 
textuais, dentre os quais se destacam elementos da narrativa, argumentação, humor, crítica 
social/política, linguagem informal e tom jornalístico. Levando essas características em 
consideração, pode-se dizer que na construção da crônica de Antônio Prata há destaque 

a) Do estilo jornalístico do texto, notadamente pelo uso de uma linguagem objetiva, isenta de 
impressões do autor, e de acordo com a norma padrão. 

b) De um registro narrativo, uma vez que relata as ações de um evento cotidiano vivido pelo 
autor, com uso de descrição e verbos que aludem a ações. 

c) De uma suposta divagação nascida de um evento cotidiano banal, mas que guarda uma 
crítica à automaticidade contemporânea ante os prazeres do ódio. 

d) De um registro de memórias do autor, desencadeado por elementos sinestésicos 
relacionados ao bolo que sua avó fazia, em especial no 2º parágrafo. 

e) De uma crítica à insuficiência técnica das indústrias que, apesar do aparente 
desenvolvimento, são incapazes de reproduzir um bolo de qualidade. 

 
 
39.  

 
Fonte: (Angeli. Luke & Tantra – Sangue bom. São Paulo: Devir/Jacaranda, 2000. p. 17.) 
Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-
2dXYJmxaq0g/UI3WAzUzVVI/AAAAAAAABts/7px5EsqRN54/s1600/01_Blog+Diogo.JPG> 
Acesso em: 8 out. 2014. 
 
Na tira, tem-se o desenvolvimento de um diálogo entre personagens jovens. Levando em 
consideração a existência de diversas variantes linguísticas e o uso específico de cada uma 
delas, 

a) A tira representa uma situação oral e informal, em que as expressões utilizadas podem ser 
consideradas adequadas. 

b) Os personagens da tira utilizam a norma padrão da língua, porque sabem que é a variante 
linguística capaz de proporcionar uma comunicação eficaz. 

c) A linguagem utilizada é completamente incoerente com a situação, já que não há 
adequação entre o contexto e a variante utilizada. 
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 d) O vocabulário utilizado não é adequado, e, por isso, pode-se dizer que o autor da tira fez 

uma crítica aos jovens que não sabem articular a língua de maneira correta. 
e) A inadequação dos termos torna a linguagem incompreensível em qualquer variante. 

 
 
40. Texto I 
Especialistas americanos têm como conter surto de ebola (26 de agosto de 2014) 
 
O vírus do ebola tem “o controle” (da situação) do atual surto da doença que matou mais de 1 400 
pessoas no oeste da África, afirmou nesta terça-feira o doutor Tom Frieden, diretor do Centro para 
o Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Frieden 
afirmou, porém, que os especialistas têm as ferramentas para interromper o surto. [...] 
O médico visita, nesta semana, Libéria, Serra Leoa e Guiné, os três países mais afetados pela 
doença. A Nigéria também registrou casos, mas as autoridades estão otimistas de que a 
disseminação da doença do país pode ser controlada. 
Disponível em: <http://www.agorams.com.br/jornal/2014/08/especialistas-americanos-tem-como-
conter-surto-de-ebola/> 
Acesso em: 10 out. 2014. 
 
Texto II 
Presidente do Banco Mundial. “Comunidade internacional falhou miseravelmente na resposta ao 
ebola” (9 de outubro de 2014). 
 
O presidente do Banco Mundial, Jim Kim, admitiu esta quarta-feira em entrevista ao diário 
britânico The Guardian que a comunidade internacional “falhou miseravelmente” na resposta ao 
vírus do ebola, que já matou mais de 3 800 pessoas no continente africano, e avisou que a 
ameaça de contágio que paira atualmente sobre Espanha e os EUA vai piorar bastante. [...] 
“É tarde. É muito tarde”, criticou o dirigente. “Tanto deveria ter sido feito. Deveriam ter sido 
construídos sistemas de saúde. Deveria ter existido monitorização quando ocorreram os primeiros 
casos. Deveria ter existido uma resposta organizada.” 
Disponível em: <http://expresso.sapo.pt/presidente-do-banco-mundial-comunidade-internacional-
falhou-miseravelmente-na-resposta-ao-ebola=f892951#ixzz3FIHsObvK> 
Acesso em: 10 out. 2014. 
 
Os dois textos apresentados trazem notícias acerca do vírus Ebola em momentos distintos da 
epidemia atual, que teve início em março de 2014. Os argumentos apresentados indicam que 

a) O primeiro texto, ao afirmar que “o ebola tem o controle da situação”, indica uma visão 
mais pessimista sobre os fatos, o que é apresentado de maneira diferente no segundo 
texto. 

b) Que o primeiro texto indica que a epidemia é passível de ser controlada, no entanto, o 
segundo excerto aponta preocupação com o fato de a proliferação do vírus ser maior do 
que se esperava. 

c) Ambos os textos compartilham de uma visão semelhante sobre os fatos, indicando que a 
comunidade internacional tem agido adequadamente na resposta à disseminação do vírus. 

d) Os textos defendem que a resposta das autoridades seja alterada para que se enfrente o 
vírus mais adequadamente e se impeça sua entrada na Europa e América. 

e) A possibilidade de que a propagação do vírus pode ser controlada é contrastada, no 
segundo texto, com dados econômicos que colocam em xeque o número de vítimas 
anunciado. 
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Para fazer um poema dadaísta 
Pegue um jornal. 
Escolha no jornal um artigo com o comprimento que 
pretende dar ao seu poema. 
Recorte o artigo. 
Em seguida, recorte cuidadosamente as palavras que 
compõem o artigo e coloque-as num saco. 
Agite suavemente. 
Depois, retire os recortes uns a seguir aos outros. 
Transcreva-os escrupulosamente pela ordem que eles 
saíram do saco. 
O poema parecer-se-á consigo. 
E você será um escritor infinitamente original, de 
uma encantadora sensibilidade, ainda que 
incompreendido pelas pessoas vulgares. 
Fonte: TZARA, T. “Para fazer um poema dadaísta”. Disponível em: 
http://www.mundoeducacao.com/literatura/dadaismo.hatm Acesso em: 20 jan. 2014. 
 
O dadaísmo, que tem como fundador e um dos principais autores Tristan Tzara (1896-1963), foi 
um movimento artístico caracterizado pelo sentimento de crise social e política, iniciado em 
Zurique durante a Primeira Guerra Mundial. Entre suas principais características, pode-se 
destacar 

a) Desordem das palavras, banalização da rima, da lógica e do raciocínio, caráter irônico, 
culto ao absurdo e ao nonsense. 

b) Uso aleatório de cores intensas, distorção das formas, despadronização da arte, 
improvisação. 

c) Valorização do espaço da folha, negação da estrofe e da rima, crítica ao capitalismo. 
d) Escrita automática, valorização das formas geométricas, emprego de versos livres, 

liberdade de expressão. 
e) Postura nacionalista, busca pelo moderno e polêmico, valorização do índio, anulação de 

técnicas e temas. 
 
 
42.  

 

http://www.mundoeducacao.com/literatura/dadaismo.hatm
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 Fonte: AZEVEDO, R. “Velocidade”. In: CAMPOS, A.; CAMPOS, H.; PIGNATARI, D. Teoria da 

poesia concreta. Livraria Duas Cidades, 1975. 
 
Ao trabalhar de forma integrada o som, a visualidade e o sentido das palavras, a poesia concreta 
propões novos modos de fazer poesia, visando a uma “arte geral da palavra”. A expressão 
joyceana verbivocovisual sintetiza essa proposta que, desde os anos 1950, foi colocada em 
prática pelos poetas Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, José Lino 
Grünewald e Ronaldo Azeredo, desdobrando-se até hoje, ao longo de mais de cinco décadas de 
produção em suportes e meios técnicos diversos – livro, revista, jornal, cartaz, objeto, lp, cd, 
videotexto, holografia, vídeo, internet. 
 
Disponível em: <http://www.poesiaconcreta.com/poetas.php>  
Acesso em: 5 ago. 2013  
 
Com base na poesia de Ronaldo Azeredo e no texto apresentado, é próprio da poesia concreta. 

a) Priorizar a metrificação e versificação, buscando uma valorização do fazer poético 
tradicional. 

b) Negar qualquer tipo de estrutura formal, criando um poema que questiona a racionalidade 
do fazer poético. 

c) Relacionar os aspectos visuais e sonoros aos sentidos das palavras, propondo um novo 
fazer poético. 

d) Criar peças poéticas visuais que colocam em segundo plano o sentido das palavras e os 
aspectos sonoros. 

e) Inserir a poesia em outros suportes, com o objetivo de questionar sua importância na 
sociedade. 

 
 
43. Não importa o que criamos ou façamos, nós passaremos, mas em vocês a Alemanha viverá. 
[...] A Alemanha marcha dentro de nós, a Alemanha segue atrás de nós. 
 
Fonte: HITLER, A. apud FERREIRA, J. “Discurso de Hitler ao povo alemão”. 
Disponível em: <http://icommercepage.blogspot.com.br/2012/08/discurso-de-hitler-ao-povo-
alemao.html>  
Acesso em: 15 fev. 2014. 
 
Ao analisar o trecho do discurso de Adolf Hitler, pode-se dizer que seu objetivo é o de 

a) Despertar o espírito de união nos jovens alemães por meio de um discurso ufanista que 
visa à aderência ao ideal de soberania alemã e à confiança na liderança de Hitler. 

b) Ameaçar os jovens de países rivais à época, ao dizer que a Alemanha neles viverá após 
serem conquistados por meio da metáfora do exército que marcha rumo à vitória. 

c) Provocar medo nos habitantes de países rivais, ao repetir diversas vezes que apenas a 
Alemanha sobreviverá à guerra e será consagrada como único país na Europa. 

d) Anunciar de forma branda a derrota da Alemanha nazista aos jovens alemães, ao garantir 
que os valores de seu país permanecerão nos povos vitoriosos. 

e) Conquistar a confiança de seus inimigos, por meio de um discurso que prega a igualdade e 
a importância da união entre os povos sob o seu poder. 
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 44.  

 
Disponível em: 
<http://www.imaginabilis.com.br/corporativo/imaginabilis/noticias/img/artnet52c.jpg> 
Acesso em: 10 out. 2014. 
 
A peça publicitária apresentada é de uma campanha do Governo do Estado de São Paulo em 
relação ao consumo de água no feriado prolongado do carnaval. Pela análise do conjunto dos 
elementos, 

a) Há uma tentativa de minimizar as consequências do consumo excessivo de água ao 
representar o chuveiro com objetos ligados ao carnaval, relativizando a importância do 
banho no consumo de água em geral. 

b) O foco da campanha é a diminuição do consumo de água durante o banho e não há 
indicação de seu uso consciente em um contexto mais amplo. 

c) O texto em destaque relaciona a duração do banho com a do feriado e a imagem introduz o 
elemento do carnaval, provocando uma reflexão sobre o consumo consciente de água. 

d) Percebe-se que há um tom irônico, principalmente pelo texto “use a água com inteligência”, 
visto que os demais elementos indicam uma ideia contrária. 

e) A campanha incentiva o consumo da água, já que tira a seriedade da questão ao inserir 
objetos carnavalescos e requerer que se utilize a água com inteligência. 

 
 
45. As pessoas, agora, através da cibernética, usam uma linguagem denominada “internetiquês”, 
uma espécie de linguagem formada pelos próprios usuários da Internet. O “internetiquês” serve 
também para mostrar sentimentos no computador, de zangado a apaixonado. Essas evoluções na 
forma de se comunicar continuaram levando o homem, apesar de tanta evolução, a se ritualizar, 
ou seja, a transferir para objetos, coisas, máquinas e símbolos a sua presença. 
 
Fonte: NEDER, C. P. As influências das novas tecnologias de comunicação social na formação 
política. São Paulo: 2011. 
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 Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/neder-cristiane-novas-tecnologias.pdf> Acesso em: 10 

fev. 2014. 
 
O texto aponta a criação e a existência de um tipo de linguagem própria entre usuários da 
internet, o “internetiquês”. Segundo ele, o objetivo dessa linguagem é 

a) Suprir as faltas que a linguagem cotidiana impões, tal como a expressão de sentimentos. 
b) Excluir as pessoas que não acessam o meio virtual, uma vez que desconhecem essa 

linguagem. 
c) Transferir sentimentos e emoções humanas aos dispositivos conectados à internet. 
d) Adaptar a linguagem cotidiana ao ambiente cibernético, aproximando-as. 
e) Substituir a linguagem cotidiana, uma vez que o “internetiquês” é mais evoluído. 
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Gabarito – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
 
Inglês   Espanhol 

1. C  1. B 
2. D  2. E 
3. B  3. C 
4. D  4. E 
5. D  5. A 

 
Linguagens 

6. D 
7. B 
8. D 
9. A 
10. C 
11. B 
12. E 
13. E 
14. B 
15. A 
16. A 
17. A 
18. D 
19. C 
20. E 
21. A 
22. A 
23. C 
24. E 
25. E 
26. C 
27. D 
28. A 
29. D 
30. E 
31. E 
32. E 
33. B 
34. B 
35. E 
36. C 
37. D 
38. C 
39. A 
40. B 
41. A 
42. C 
43. A 
44. C 
45. D 
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Matemática e suas Tecnologias 
 
1. Duas lojas de sapato, X e Y, contrataram uma empresa para calcular quantos pares precisam 
vender, em um mês, para obter lucro. Após realizar os estudos, a empresa chegou à conclusão 
que o lucro delas pode ser obtido através das seguintes funções: 
Loja X: L = 3P - 2400 
Loja Y: L = 2P - 1350 
onde L representa o lucro em reais e P o número de pares vendidos. Em um determinado mês, 
ambas as lojas apresentaram o mesmo lucro. 
Diante dessa situação, qual o número de pares de sapatos que as lojas X e Y venderam nesse 
mês e qual foi o lucro em reais que elas apresentaram, respectivamente? 

a) 210 pares e R$ 930,00 
b) 750 pares e R$ 1 050,00 
c) 1 050 pares e R$ 750,00 
d) 1 050 pares e R$ 1 500,00 
e) 3 750 pares e R$ 6 150,00 

 

2. A figura a seguir contém dois gráficos que ilustram a evolução valor do salário mínimo, em 
reais, no Brasil de 2002 a 2010. No gráfico, a linha contínua mostra o valor, em reais, do salário 
mínimo a cada ano e a linha tracejada indica o acréscimo, em reais, sofrido pelo salário mínimo 
naquele ano. 
 

 
A partir da analise do gráfico, é correto afirmar que 

a) em 2003 o salário mínimo sofreu um aumento de 40%. 
b) o salário mínimo sofreu aumentos percentuais iguais em 2006 e 2009. 
c) o maior aumento registrado foi de 20%, em 2003. 
d) a taxa percentual de 2010 é superior a de 2005. 
e) de 2002 a 2005 o salário mínimo acumulou um aumento de 100% 

 
 
3. Foucault realizou, em 1851, uma experiência na cúpula do Pantheon, em Paris; usou uma 
massa de 28 kg numa suspensão de fio de quase 70 m. A maneira pela qual a extremidade 
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 superior do fio era presa permitia ao pêndulo oscilar livremente em qualquer direção, mas sempre 

passando por um ponto fixo. O período de um pêndulo deste comprimento é aproximadamente 17 
segundos. 
Após sucessivas oscilações, tornou-se claro que o plano do movimento do pêndulo movia-se no 
sentido dos ponteiros do relógio, quando visto de cima. Numa hora, o pêndulo mudou seu plano 
de oscilação de mais de 11 graus. Uma volta completa foi concluída em aproximadamente 32 
horas. Em cada oscilação o plano movia-se 3 mm, medidos no círculo de areia. 
Disponível em: <www.grupoescolar.com/pesquisa/pendulo-de-foucault.html>. Acesso em: 26 ago. 
2014. (adaptado). 
 
Foucault provou que a Terra realiza movimento rotacional utilizando o pêndulo descrito, de forma 
com que o seu corpo pesado derrubasse peças em um círculo em volta do mesmo, comprovando 
o movimento. A figura a seguir é de um pêndulo de Foucault em movimento. 

 
Disponível em: <cienciaxxi.es/blog/?p=7945>. Acesso em: 5 mar. 2015. 
 
Imagine que o pêndulo de Foucault deixasse um rastro de tinta conforme se movimenta. Qual 
seria a forma mais próxima do desenho? 
 

a) 

 
 
b) 
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 c) 

 
 

d) 

 
 

e) 

 
 
 
4. O índice de massa corporal (IMC) é uma medida internacional usada para calcular se uma 
pessoa está no peso ideal. 
Ele foi desenvolvido pelo polímata Lambert Quételet, no fim do século XIX. Trata-se de um 
método fácil e rápido para a avaliação do nível de gordura de cada pessoa, ou seja, é um preditor 
internacional de obesidade adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
O IMC é determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura, sendo que 
a massa está em quilogramas e a altura está em metros. 
 

 
 
O resultado é comparado com uma tabela que indica o grau de obesidade do indivíduo: 
 

IMC Classificação 

< 16 Magreza grave 

16 a 17 Magreza moderada 

17 a 18,5 Magreza leve 

18,5 a 25 Saudável 

25 a 30 Sobrepeso 

30 a 35 Obesidade grau I 

35 a 40 Obesidade grau II (severa) 
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40            Obesidade grau III (mórbida) 
Uma pessoa de 1,70 m, cuja massa é 84 kg deseja perder peso a fim de se enquadrar na 
categoria “saudável” do IMC. Para isso, a alternativa que indica um possível intervalo de perda de 
massa em quilogramas é 

a) entre 11kg e 30kg. 
b) entre 11kg e 31kg. 
c) entre 12kg e 30kg. 
d) entre 12kg e 31kg. 
e) entre 31kg e 42kg. 

 
 
5. Uma sorveteria cobra R$ 8,00 o self-service de sorvete. Após às 11h00, esse valor sobe para 
R$ 12,00. Estima-se que o custo médio por pessoa seja de R$ 5,00.  
Em média, por dia, tomam sorvete 1 500 clientes, e que 1/5 deles comparecem até as 11h00. 
 
Qual é o lucro médio por dia da sorveteria? 

a) R$ 5 700,00 
b) R$ 7 500,00 
c) R$ 9 300,00 
d) R$ 12 000,00 
e) R$ 16 800,00 

 
 
6. Coreógrafo do Cirque du Soleil vai dirigir abertura e encerramento da Copa-2014 
O diretor artístico Franco Dragone, conhecido por seus trabalhos à frente do Cirque du Soleil e 
com a cantora Celine Dion, será o responsável por dirigir as cerimônias de abertura e 
encerramento da Copa do Mundo de 2014. No início de janeiro, o coreógrafo de origem italiana já 
havia dito que mantinha negociações para dirigir as cerimônias de abertura e encerramento da 
Copa-2014, que serão, respectivamente, no Itaquerão, em São Paulo, e Maracanã, no Rio, em 12 
de junho e 13 de julho do ano que vem. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/esporte/1227083-coreografo-do-cirque-du-soleil-vai-
dirigir-abertura-e-encerramento-da-copa-2014.shtml.  
Acesso em: 06 mar. 2014. 
 
Suponha que durante a apresentação de abertura da Copa do Mundo de 2014, Franco Dragone 
deseje criar um triângulo isósceles cujos lados sejam formados por 90 pessoas, de mesmo 
tamanho e envergadura, de mãos dadas. Dentre as alternativas abaixo, somente é viável a 
construção deste triângulo com lados medindo 

a) 20 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas. 
b) 25 pessoas, 25 pessoas, 40 pessoas. 
c) 25 pessoas, 30 pessoas, 35 pessoas. 
d) 30 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. 
e) 30 pessoas, 35 pessoas, 40 pessoas. 

 
 
7. O gráfico a seguir exibe o começo da trajetória de uma formiga que parte do ponto C (14,0), 
movimentando-se para cima e para esquerda, com velocidade de 1 unidade de comprimento por 
minuto no plano cartesiano. No gráfico, a trajetória representa os primeiros 7 minutos. 
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Supondo que a formiga continua com o mesmo comportamento, repetindo o padrão observado a 
cada 6 minutos, qual será sua coordenada após 15 minutos de caminhada, contando o tempo a 
partir de C (14,0)? 

a) (5, 16) 
b) (9, 10) 
c) (10, 9) 
d) (11, 5) 
e) (16, 5) 

 
 
8. O tipo de cadeira mais utilizada pelos diretores de cinema é parecida com a da figura a seguir. 
 

  
 
Note os lados e ângulos do pé da cadeira e compare com os do esquema: 
 

 
 

Sabendo que e , calcule o valor dos ângulos e . 



 
 
  

 

 
 

Simulado Agosto 2015 
 

Aula de Correção 
  

a)  

 
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

e)  
 
 
9. Pedro, após completar sua coleção de adesivos da Copa do Mundo, resolve distribuir os 
adesivos restantes entre seus amigos, entregando sempre metade do que possuir naquele 
momento a cada um deles por ordem que os encontrar. A distribuição se encerrará assim que 
Pedro possuir uma quantidade ímpar de adesivos e, neste caso, entregar todos ao próximo 
amigo. Se essa distribuição teve fim quando Pedro entregou 13 adesivos ao quinto amigo que 
encontrou, então, no início da distribuição Pedro possuía 

a) 832 adesivos. 
b) 416 adesivos. 
c) 208 adesivos. 
d) 104 adesivos. 
e) 52 adesivos. 

 
 
10. Com a crise hídrica afetando o estado de São Paulo, o mais populoso do país, “volume 
morto”, um termo técnico utilizado pelas entidades reguladoras do consumo de água, virou moda. 
No caso específico do Sistema Cantareira, que abastece grande parte da região metropolitana da 
capital paulista, é um reservatório com 400 milhões de metros cúbicos de água situado abaixo das 
comportas das represas do sistema. 
 
Um pesquisador, sabendo que 1 mm de chuva corresponde ao volume de chuva suficiente para 
encher um paralelepípedo de área da base igual a 1 m²  e altura igual a 1 mm, deseja 
determinar em quanto tempo todo esse volume morto seria reposto, caso fosse completamente 
esvaziado. Assumindo que a média pluviométrica histórica anual da cabeceira do Sistema 
Cantareira, da ordem de 1 500 mm, permanecerá constante, a conclusão obtida por esse 
pesquisador é que esse volume será inteiramente reposto em quanto tempo, utilizando-se apenas 
a água das chuvas? 

a) Entre 50 e 100 milhões de anos. 
b) Entre 100 e 150 milhões de anos. 
c) Entre 150 e 200 milhões de anos. 
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 d) Entre 200 e 250 milhões de anos. 

e) Acima de 250 milhões de anos. 
 
 
11. QUESTÃO ANULADA 
Um engenheiro está fazendo um projeto para iluminar uma sala e precisa saber a que altura deve 
ser colocada uma lâmpada. A luz é direcional, conforme a figura, e a região do piso que deve ser 
iluminada é uma área circular de medida 50,24 m². 
 

 
 

Considerando , a altura h deve ser igual a, aproximadamente, 
a) 4 m 
b) 5 m 
c) 7 m 
d) 8 m 
e) 16 m 

 
 
12. QUESTÃO ANULADA 
Uma livraria analisou mensalmente as vendas de um de seus livros ao longo de 6 meses após 
seu lançamento. Concluiu que, a partir do lançamento, a venda mensal do livro teve um 
crescimento quadrático até o 3º mês. A partir de então, houve um aumento nas vendas de forma 
linear, até que as vendas se estabilizaram no último mês da análise. 
O gráfico que melhor apresenta a relação entre o número de vendas e os meses após o 
lançamento do livro é 
 
a) 
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b) 

 
 
c) 

 
 
d) 

 
 
e) 
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13. Em uma loja são fabricados e vendidos pirulitos de chocolate, com diâmetro de 6 cm e preço 
R$ 5,00 a unidade. Um consultor, após analisar a aceitação deste produto, sugere que sejam 
fabricados pirulitos com 12 cm de diâmetro e mesma espessura, cobrando R$ 10,00 a unidade. 
Considerando que o custo da unidade do pirulito depende apenas da quantidade de chocolate 
utilizado, a alteração 

a) não interfere no lucro percentual por pirulito, pois ao dobrar o diâmetro, o custo também 
será dobrado. 

b) aumenta o lucro percentual por pirulito, pois para mantê-lo constante, o preço deveria ser 
R$ 6,20. 

c) aumenta o lucro percentual por pirulito, pois para mantê-lo constante, o preço deveria ser 
R$ 8,50. 

d) diminui o lucro percentual por pirulito, pois para mantê-lo constante, o preço deveria ser R$ 
12,50. 

e) diminui o lucro percentual por pirulito, pois o preço deveria ser R$ 20,00. 
 
 
14. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é responsável por coordenar a 
Pesquisa Mensal do Emprego, que determina mensalmente a taxa de desemprego ou 
desocupação no Brasil. Para o cálculo da taxa de desemprego, são considerados o número de 
pessoas desempregadas e o número de pessoas economicamente ativas. O gráfico a seguir 
mostra os valores médios obtidos pela Pesquisa Mensal do Emprego em cada ano, de 2003 a 
2013: 
 

 
 
Disponível em: <g1.globo.com/economia/noticia/2014/01/desemprego-fica-em-43-em-dezembro-
diz-ibge.html>. Acesso em: 12 jan. 2015. (adaptado). 
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Considerando os 11 valores de taxa média de desemprego apresentados no gráfico, podemos 
dizer que a mediana deste conjunto é 

a) 6 
b) 7,9 
c) 8,1 
d) 9 
e) 12,4 

 
 
15. Certo estado brasileiro cobra a conta de energia elétrica de seus estádios de acordo com o 
gráfico a seguir: 

 
Se um estádio de futebol gasta 9 000 kW, qual será o valor de sua conta de energia? 

a) R$ 800,00. 
b) R$ 1 600,00. 
c) R$ 1 800,00. 
d) R$ 1 900,00. 
e) R$ 45 000,00. 

 

16. Um investidor dividiu igualmente seu capital e comprou ações de quatro empresas. Após um 
ano, esse investidor resolveu analisar os resultados de seus investimentos a partir de uma tabela 
oferecida pelo seu banco, na qual constam o valor pago por ele, o valor atual de cada uma das 
ações e o quanto elas distribuíram aos acionistas sob a forma de dividendos: 
 

Empresa Valor pago Valor atual Dividendos por ação 

A R$ 10,00 R$ 12,00 R$ 1,00 
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B R$ 12,00 R$ 12,72 R$ 0,36 

C R$ 25,00 R$ 22,50 R$ 3,75 

D R$ 40,00 R$ 42,00 R$ 2,80 
 

 
“Os dividendos são a parcela dos lucros que as empresas repassam aos acionistas. No caso das 
estatais federais, o Tesouro Nacional, que é o maior acionista, fica com a maior parte dos 
dividendos.” 
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-12/cmn-define-criterios-
para-caixa-deixar-de-repassar-dividendos-tesouro.  
Acesso em: 15 jan. 2015. 
Qual foi o ganho percentual acumulado desse investidor nesse ano? 

a) 5,25% 
b) 8,75% 
c) 12,6% 
d) 14% 
e) 56% 

 
 
17. Uma adolescente vai ao shopping center fazer compras. Ao concluir a compra, nota que lhe 
restaram R$ 42,00.  
Seus gastos foram distribuídos como mostra o gráfico a seguir. As porcentagens são referentes 
ao valor total, em reais, reservado para a compra. 

 
 
Qual o valor total, em reais, que foi reservado pela adolescente para a compra no shopping? 

a) 39 
b) 93 
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 c) 135 

d) 500 
e) 600 

 
 
18. Assim como as cordas ou molas, o ar ou gás contido dentro de um tubo pode vibrar com 
frequências sonoras, este é o princípio que constitui instrumentos musicais como a flauta, corneta, 
clarinete etc. que são construídos basicamente por tubos sonoros. 
Nestes instrumentos, uma coluna de ar é posta a vibrar ao soprar-se uma das extremidades do 
tubo, chamada embocadura, que possui os dispositivos vibrantes apropriados. 
Os tubos são classificados como abertos e fechados, sendo os tubos abertos aqueles que têm as 
duas extremidades abertas (sendo uma delas próxima à embocadura) e os tubos fechados que 
são os que têm uma extremidade aberta (próxima à embocadura) e outra fechada. 
 
Disponível em: http://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/Acustica/tubos.php. Acesso em: 
19 jun. 2014. 

A frequência f dos tubos fechados é dada pela fórmula: , onde i é a sequência de 
números naturais ímpares, v é a velocidade e l é o comprimento do tubo. Pela fórmula, podemos 
concluir que 
 

a) a frequência é inversamente proporcional à sequência dos números ímpares e diretamente 
proporcional à velocidade e ao comprimento do tubo. 

b) a frequência é inversamente proporcional à sequência dos números ímpares e à 
velocidade, e é diretamente proporcional ao comprimento do tubo. 

c) a frequência é diretamente proporcional à sequência dos números ímpares e à velocidade, 
e é inversamente proporcional ao comprimento do tubo. 

d) a frequência é inversamente proporcional à sequência dos números ímpares e à 
velocidade, e é diretamente proporcional a quatro vezes o comprimento do tubo. 

e) a frequência é diretamente proporcional à sequência dos números ímpares, e é 
inversamente proporcional à velocidade e a quatro vezes o comprimento do tubo. 

 
 
19. QUESTÃO ANULADA 
Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, a criação de empregos formais vem 
diminuindo desde 2010 e, o número de empregos formais criados em 2014 foi o menor dos 
últimos 12 anos. 
O gráfico a seguir mostra o número de vagas (em milhares) criados no período de 2002 a 2014. 
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CARAM. B. Criação de empregos formais no Brasil em 2014 foi a menor em 12 anos. Caderno 
economia, O Estado de S. Paulo, 24 jan. 2015, p. B1.. 
Quantos empregos devem ser criados em 2015 para que a média em 2014 e 2015 seja igual à 
média dos dois anos de maior criação de empregos no período analisado? 

a) 2 641 
b) 4 091 
c) 4 488 
d) 4 885 
e) 7 304 

 
 
20. Em um escritório, há uma sala medindo 8 m x 10 m, onde se pretende colocar um piso de 
madeira com um bom preço. Em uma loja de pisos, há 5 possibilidades, apresentadas na tabela: 

Tipo de piso Forma Preço  
(a peça) 

Piso de madeira maciço I Retângulo (0,5 m x 0,6) R$ 12,00 

Piso de madeira engenheirado I Retângulo (0,8 m x 1 m) R$ 35,00 

Assoalho de madeira Retângulo (0,8 m x 0,1 m) R$ 6,00 

Piso de madeira maciço II Quadrado (0,3 m de lado) R$ 18,00 

Piso de madeira engenheirado II Quadrado (0,5 m de lado) R$ 5,00 

 
Levando em consideração que não deve haver perda de material, dentre os pisos apresentados, 
aquele que terá o menor custo no referido espaço é o 

a) assoalho de madeira. 
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 b) piso de madeira engenheirado I. 

c) piso de madeira engenheirado II. 
d) piso de madeira maciço I. 
e) piso de madeira maciço II. 

 
 
21. Na figura a seguir, o triângulo ABC representa um terreno com base b = 60 m e a altura h = 40 
m. Neste terreno será feita uma edificação cuja base terá a forma de um retângulo DEFG – 
inscrito no triângulo como representado na figura – sendo que os vértices E e F pertencem ao 
lado BC do triângulo, enquanto o vértice D pertence ao lado AB e o vértice G, ao lado AC. O 
engenheiro responsável pelo projeto irá atender a estas condições, mas irá optar, dentre os 
retângulos possíveis, por aquele que tiver a maior área. 

 
Para que o retângulo DEFG tenha a maior área possível, quanto deve medir o seu perímetro? 

a) 35 m 
b) 50 m 
c) 70 m 
d) 100 m 
e) 110 m 

 
 
22. Para aumentar as reservas hídricas de certa região, uma companhia de fornecimento de água 
construiu um poço artesiano com vazão de 3 metros cúbicos por hora. Para armazenar a água 
deverá ser construído um reservatório em forma de cilindro reto, com 4 m de diâmetro e altura 
com h metros. 
 
Se o reservatório deve ter capacidade de armazenamento equivalente a um dia de produção do 
poço, qual deve ser o valor de h? 
 

a) m 
 
 

b) m 
 
 

c) 4,5 m 
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d) m 
 
 

e) 18 m 
 
 
23. Um estudante de engenharia comprou uma calculadora gráfica e, para aprender como utilizá-
la, resolveu plotar o gráfico de três curvas que encontrou em seu material de estudos. As curvas, 
em um sistema de coordenadas cartesianas (x, y), eram as seguintes: 
 
I. x² + y² = 16 
ll. (x - 2)² + y² = 9 
lll. x² + (y - 5)² = 4 
 
 
Qual das figuras foi exibida pela calculadora? 
a) 

 
 
b) 
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c) 

 
d) 

 
 
e) 



 
 
  

 

 
 

Simulado Agosto 2015 
 

Aula de Correção 
 

 
 
 
24. Observe no gráfico alguns dados a respeito das pessoas com 5 anos ou mais de idade, 
alfabetizadas, por grupos de idade no Brasil em 2010: 

 
Disponível em: 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/exibe_grafico_P_9_pizza.php?pizzadata=10243078%7
C16495407%7C16616829%7C33189779%7C27686157 
%7C22391006%7C15869709%7C15129295%7C. Acesso em 26 jan. 2015 (adaptado). 
 
Considerando que o número total de pessoas dos dados acima é 160 000 000, quantas pessoas 
estavam alfabetizadas no Brasil em 2010, na faixa de 15 a 19 anos? 

a) 1 600 
b) 16 000 
c) 160 000 
d) 16 000 000 
e) 160 000 000 
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 25. Para início da temporada 2015, o técnico de um time de futebol estava a procura de um 

atacante. Por isso, pesquisou a respeito de 5 jogadores diferentes. A tabela a seguir mostra o 
número de gols feitos por esses jogadores durante os três anos antecedentes. 
 

 
 
Aberta a temporada de negociações, as conversas do clube correram bem com todos os 5 
jogadores. Entretanto, o clube tinha capacidade para contratar apenas um deles. Com a decisão 
em suas mãos, o técnico optou por aquele com a melhor média de gols. 
 
Qual jogador foi contratado? 

a) Jogador A. 
b) Jogador B. 
c) Jogador C. 
d) Jogador D. 
e) Jogador E. 

 
 
26. Ao início do ano, o proprietário de um pequeno estabelecimento precisava contabilizar o 
número de camisetas vendidas durante os últimos cinco meses.  
 
O vendedor da loja, no entanto, havia se esquecido de quantas camisetas vendera em cada mês, 
mas lembrava-se de quantas camisetas havia vendido a mais ou a menos que o mês anterior. 
Com essas informações, o proprietário montou a tabela a seguir para auxiliá-lo em sua contagem: 
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Após um tempo, o vendedor lembrou ter vendido nos meses de novembro e dezembro um total de 
53 camisetas. Dessa forma, o proprietário concluiu ter vendido ao longo do período: 

a) 22 camisetas. 
b) 44 camisetas. 
c) 89 camisetas. 
d) 104 camisetas. 
e) 130 camisetas. 

 
 
27. Uma pesquisa foi realizada para verificar o grau de endividamento da população brasileira, 
cujo resultado foi representado pelo gráfico abaixo. 

 
Disponível em: http://noticias.r7.com/economia/noticias/pesquisa-mostra-que-metade-dos-
brasileiros-tem-dividas-20100831.html (adaptado). Acesso em: 14 jan. 2015. 
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 Sabendo que nenhuma pessoa respondeu a pesquisa mais de uma vez, a probabilidade de uma 

pessoa escolhida ao acaso dentre as que afirmaram ter alguma dívida estar no grupo de pessoas 
“Muito endividado” é mais próxima de 

a) 11% 
b) 20% 
c) 24% 
d) 40% 
e) 64% 

 
 
28. Para fazer um texto de uma campanha de marketing, um publicitário usou um contorno em 
forma de um hexágono regular H1. Entretanto, ao redigir o texto, o espaço no interior do 
hexágono não foi suficiente, mesmo sendo aproveitados todos os espaços possíveis. O 
publicitário decidiu, então, usar um segundo hexágono regular H2. Para avaliar quais deveriam 
ser as dimensões de H2, ele comparou a quantidade de letras inseridas em H1 e a quantidade de 
letras faltantes. Com esta análise, concluiu que a área de H2 deve ser 69% maior que a área de 
H1. 
 
Considerando que a medida do lado do hexágono H1 é L1, qual deve ser a medida do lado L2 do 
hexágono H2? 

a) L2 deve ser √69% maior do que L1.  
b) L2 deve ser 11,5% maior do que L1. 
c) L2 deve ser 30% maior do que L1. 
d) L2 deve ser 34,5% maior do que L1. 
e) L2 deve ser 69% maior do que L1. 

 
 
29. Cristiano faz um trajeto até seu trabalho em três horas com a velocidade média de 60 km/h, 
mas como ele acordou atrasado, precisa fazer o mesmo trajeto em 2 horas. 
A que velocidade ele precisa ir para não chegar atrasado? 

a) 20 km/h 
b) 40 km/h 
c) 60 km/h 
d) 90 km/h 
e) 120 km/h 

 
 
30. Geodésia é a ciência que estuda a forma e a dimensão da Terra e o campo de gravidade e 
suas variações temporais. Uma aplicação prática dos conceitos da geodésia se dá na medição de 
distâncias sobre a superfície terrestre que aparentemente se dá por uma linha reta, porém, na 
verdade, perfaz um arco de circunferência. Com base nos conceitos geodésicos estima-se que a 
distância entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo é de aproximadamente 359 000 metros. 
Uma outra forma de se referir a esta distância é 

a) 3,59·10-1 km. 
b) 3,59·10 km. 
c) 3,59·102 km. 
d) 3,59·103 km. 
e) 3,59·104 km. 
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 31. Um pedreiro, para conferir a necessidade de reposição do depósito de tijolos de uma obra, 

notou que precisava descobrir quantos tijolos estavam lá para ter certeza de quantos deveria 
comprar. Sabe-se que um tijolo tem aproximadamente 9 cm de largura, 14 cm de altura e  
19 cm de profundidade, que a pilha de tijolos tinha 90 cm de largura, 140 cm de altura e 190 cm 
de profundidade e que no estoque costuma-se ter 1 250 tijolos. 
Calcule quantos tijolos precisarão ser comprados. 

a) 250 tijolos. 
b) 1 000 tijolos. 
c) 1 250 tijolos. 
d) 2 394 tijolos. 
e) Não há necessidade de repor o estoque. 

 
 
32. Uma parede, formada por mil tijolos, cuja face visível é quadrada de lado 0,5 m, será 
parcialmente pintada. Abaixo está a representação de 1 tijolo: 

 
 
Em cada tijolo, marcam-se os pontos médios de cada lado e, com esses, forma-se um novo 
quadrado. 
Se somente a área externa ao quadrado menor e interna ao quadrado maior em cada tijolo será 
pintada, e que uma lata de tinta é capaz de pintar 10 m², o número mínimo de latas necessárias 
para a pintura de toda a parede é de 

a) 1 lata. 
b) 7 latas. 
c) 12 latas. 
d) 13 latas. 
e) 25 latas. 

 
 
33. O professor de uma escola propôs aos alunos que observassem as duas figuras a seguir e 
apresentassem a característica que as unia. A Figura 1 representa um triângulo retângulo, 
enquanto que a Figura 2 representa um cone. 
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Qual das alternativas abaixo melhor responde à proposta do professor? 

a) A Figura 1 representa a forma planificada da Figura 2. 
b) A Figura 2 é gerada a partir da rotação da Figura 1 em torno de um eixo. 
c) Ambas representam uma figura plana, isto é, em duas dimensões. 
d) Ambas representam uma figura espacial, isto é, em três dimensões. 
e) O tamanho do segmento BC da Figura 1 é igual ao diâmetro da base da Figura 2. 

 
 
34. Em uma pesquisa com 245 adultos, verificou-se que 180 possuem telefone celular. A tabela a 
seguir mostra, com porcentagens aproximadas, o sistema preferido dos usuários de telefone 
celular dessa pesquisa. 
 

 
 
Dentre os usuários do sistema pré-pago, foi solicitado que apontassem o principal motivo da 
escolha do sistema. 

 
Disponível em http://www.procon.sp.gov.br/pdf/acs_pesquisa_telefonia_m%C3%B3vel_2010.pdf 
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 Quantos entrevistados, aproximadamente, responderam que o motivo para a escolha do sistema 

pré-pago é ter maior facilidade para controlar gastos? 
a) 71 
b) 79 
c) 97 
d) 99 
e) 108 

 
 
35. Em um plano cartesiano, uma formiga partindo do ponto A (3, 0) se move até o ponto B (5, 0). 
Do ponto B, a formiga percorre uma distância de 2√2 unidades de comprimento, sob um ângulo 
de 45° em relação ao eixo negativo de x e positivo de y, chegando ao ponto C. 
 
Com base nisso, qual é a área do triângulo ABC, em unidades de área? 

a) 2 
b) 2 +√2 
c) c. 4 
d) d. 4 +√2 
e) e. 4 + 2√2 

 
 
36. A figura a seguir apresenta os gráficos com informações sobre o volume do estoque e o 
volume de pedidos de certo produto em uma loja de comércio virtual no período de agosto a 
dezembro de 2013. O gráfico de linha contínua representa o número de unidades em estoque, o 
de linha tracejada representa o número de pedidos. 
 

 
O responsável pelo setor de logística desta loja avalia que o número de unidades disponíveis do 
produto no estoque é considerado ideal quando todos os pedidos de entrega são atendidos com 
eficiência e rapidez, o que só é possível quando o número de unidades em estoque é superior a 
quantidade vendida. 
 
Baseando-se nas informações do gráfico e no critério de avaliação do estoque, o responsável 
pelo setor de logística, pode concluir que o mês em que o número de unidades deste produto foi 
considerado ideal foi 

a) agosto. 
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 b) setembro. 

c) outubro. 
d) novembro. 
e) dezembro. 

 
 
37. Para construir o significado de número racional, um professor explicou aos seus alunos que, 
para se calcular a porcentagem que um dia representa em uma semana, é necessário efetuar a 
divisão1/7. Esta divisão, na forma decimal, é representada por uma dízima periódica. 
Observando o padrão numérico da representação decimal de 1/7, qual é o algarismo que ocupa a 
100a posição após a vírgula 

a) 1 
b) 2 
c) 4 
d) 5 
e) 8 

 
 
38. Em junho de 2014, motivado pelo aumento das vendas devido à Copa do Mundo de Futebol, o 
dono de um bar decidiu aumentar em 10% os preços de todos os produtos do seu 
estabelecimento, em relação aos valores que os produtos eram vendidos em maio de 2014. Em 
julho de 2014, pelo mesmo motivo, ele decidiu aplicar novo aumento de 20% em relação aos 
preços cobrados no mês anterior (junho). 
 
Com o fim da Copa do Mundo e o retorno do movimento do bar aos níveis históricos anteriores, o 
comerciante decidiu voltar a praticar os preços que ele cobrava em maio de 2014. Para isso, ele 
precisa aplicar sobre os preços de todos os seus produtos um único desconto de quantos por 
cento, aproximadamente? 

a) 24,2% 
b) 28% 
c) 30% 
d) 32% 
e) 39,60% 

 
 
39. Uma fábrica de parafusos vende, em média, 2 600 caixas de parafusos por mês, a um custo 
unitário de R$ 15,00 por caixa. Com o intuito de observar o valor de venda que forneça o maior 
lucro, o proprietário alterou, durante diversos meses consecutivos, o valor da caixa e observou 
que a cada R$ 0,50 a mais no preço da caixa, vendia, em média, 100 caixas a menos por mês. 
 
Com base nas observações médias realizadas pelo proprietário, a expressão que melhor se 
adequa à arrecadação mensal (A) da fábrica em função do custo C de cada caixa é: 

a) A = – 200C² + 5 600C 
b) A = 200C² + 5 600C 
c) A = – 200C + 5 600 
d) A = 200C + 5 600 
e) A = – 200C² + 5 600  
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 40. Uma empresa de produtos alimentícios produz enlatados em dois tipos de embalagens 

fechadas: 
 
Tipo I – Cilíndrica, com diâmetro da base medindo 10 cm e altura medindo 15 cm. 
Tipo II – Cilíndrica, com diâmetro da base medindo 12 cm e altura medindo 12 cm. 
 
Conforme ilustrações a seguir: 

 
 
Por medida de economia, a empresa passará a produzir enlatados somente naquele tipo de lata 
que oferece o melhor custo-benefício de capacidade por custo de produção da lata  

 
 
Assim, a opção mais vantajosa para a empresa é: 

a) manter somente a embalagem tipo I que possui custo benefício de 2 cm³ por cm². 
b) manter somente a embalagem tipo I que possui custo benefício de 1,875 cm³ por cm². 
c) manter somente a embalagem tipo II que possui custo benefício de 2 cm³ por cm². 
d) manter somente a embalagem tipo II que possui custo benefício de 1,875 cm³ por cm². 
e) as duas embalagens são igualmente vantajosas. 

 
 
41. Pedro fez uma viagem de avião, de São Paulo até Recife, cuja distância aproximada é de 2 
040 km. Durante a viagem, a comissária de bordo entregou a todos um guia da cidade de Recife, 
o qual incluía um mapa do Brasil. Ao medir, através de uma régua, a distância entre São Paulo e 
Recife no mapa, Pedro encontrou a medida de 10,2 cm. 
 
A partir dessas informações, qual era a escala do mapa? 

a) 1:20 000 000 
b) 1:2 000 000 
c) 1:200 000 
d) 1:20 000 
e) 1:200 

 
 



 
 
  

 

 
 

Simulado Agosto 2015 
 

Aula de Correção 
 42. Um número triangular cujo conceito foi elaborado pelo matemático alemão Carl Friedrich 

Gauss é um número natural que pode ser representado na forma de triângulo equilátero conforme 
sequência de ilustrações abaixo: 

 
Seguindo o padrão apresentado pela sequência acima conclui-se que o sétimo número triangular 
será 

a) 15. 
b) 20. 
c) 21. 
d) 27. 
e) 28. 

 

43. O dono de uma pizzaria constatou que a quantidade y de pizzas vendidas em cada sábado à 
noite variava linearmente (função do 1º grau) com o preço x unitário (preço da pizza). 
 
Quando ele cobrava R$ 30,00 por pizza, vendia 96 pizzas por noite; 
Quando ele cobrava R$ 35,00 por pizza, vendia 86 pizzas por noite. 
 
Com essas informações, é possível determinar a relação entre a quantidade vendida (y) e o preço 
unitário de venda (x), uma vez que esta relação é representada por uma função do 1º grau. Sabe-
se também que a receita total que a pizzaria obtém a cada sábado à noite é calculada 
multiplicando-se a quantidade de pizzas vendidas pelo valor unitário de cada pizza. 
 
Com base nessas informações, qual é o preço unitário x que este comerciante deve cobrar pela 
pizza para que a receita total obtida a cada sábado à noite seja a maior possível? 

a) 35 
b) 36 
c) 37 
d) 39 
e) 40 

 
 
44. Dois navios A e B estão localizados no Globo Terrestre sobre um mesmo meridiano. Sabe-se 
que o navio A está a 38°12’ a norte da linha do Equador, enquanto o navio B está a 33°48’ a sul 
da linha do equador. 

Considerando que o raio da Terra mede aproximadamente 6 370 km e adotando  , qual 
é a distância aproximada, entre os navios A e B, medida ao longo do referido meridiano? 

a) 800 km 
b) 3 822 km 
c) 4 000 km 
d) 7 644 km 
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 e) 8 000 km 

 

45. Um carro parte do repouso e, ao longo de uma rodovia, permanece em velocidade constante 
de 50 km/h. Ao ver que o semáforo está vermelho, diminui sua velocidade até 30 km/h e 
permanece constante. Chegando próximo a seu destino, diminui gradativamente a velocidade até 
o repouso. 
 
Qual dos gráficos a seguir representa melhor a velocidade em relação ao tempo de acordo com o 
texto? 
 

a)  

b)  
 

 
 

c)  

d)  
 

e)  
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Gabarito – Matemática e suas Tecnologias 
 

1. C 
2. C 
3. B 
4. C 
5. C 
6. B 
7. B 
8. D 
9. C 
10. E 
11. C 
12. A 
13. E 
14. C 
15. C 
16. D 
17. E 
18. C 
19. B 
20. C 
21. D 
22. D 
23. C 
24. D 
25. E 
26. E 
27. B 
28. C 
29. D 
30. C 
31. A 
32. D 
33. B 
34. A 
35. A 
36. D 
37. E 
38. A 
39. A 
40. C 
41. A 
42. E 
43. D 
44. E 
45. A 


