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01. Os testes de qualidade de água realizados nos rios 

atingidos pela lama proveniente do rompimento da barragem 
de uma mineradora, em Mariana (MG), identificaram metais 
pesados em proporções fora dos parâmetros permitidos. 
Nessas águas, os metais identificados em maior quantidade 
foram o ferro e o manganês, mas alguns testes também 
apontaram grande quantidade de mercúrio. 
(http://epoca.globo.com. Adaptado.) 

 
Assinale a alternativa que apresenta um impacto ambiental 
esperado decorrente da presença de metais pesados nas 
águas dos rios atingidos.  
a)  A lama contendo metais pesados aumenta a densidade da 

água, o que dificulta o revolver das águas e a incorporação 
natural de gás oxigênio proveniente do ar atmosférico, 
diminuindo a concentração deste gás na água.    

b)  A grande quantidade de metais aumenta a concentração de 
partículas em suspensão na água, tornando-a turva o 
suficiente para impedir a entrada de luz, o que inviabiliza a 
fotossíntese pelo plâncton.    

c)  A presença de grande quantidade de manganês e ferro nas 
águas favorece o processo de eutrofização, pois há a 
proliferação de algas que, ao morrerem, são decompostas 
por bactérias que consomem o gás oxigênio da água.    

d)  O excesso de minério de ferro na água provoca a queda da 
concentração de gás oxigênio dissolvido, uma vez que 
ocorre reação de oxirredução entre o ferro e o gás oxigênio 
da água, formando o óxido de ferro.    

e)  Os metais identificados na água lamacenta dos rios têm 
efeitos cumulativos na cadeia alimentar, de modo que os 
últimos indivíduos ao longo da cadeia contaminada 
apresentam maior concentração desses metais.    

   
02. O conhecido “teste do pezinho”, cuja obrigatoriedade para 
todo o território brasileiro consta no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é realizado com uma gota de sangue retirada do 
pé dos recém-nascidos. Esse procedimento permite detectar 
os portadores da fenilcetonúria, doença genética recessiva. 
As pessoas com essa anomalia são incapazes de produzir 
uma enzima que atua na transformação do aminoácido 
fenilalanina, no aminoácido tirosina. Sem essa conversão a 
fenilalanina acumula-se no sangue e é convertida em 
substância tóxica, que provoca lesões no sistema nervoso, 
principalmente na infância, culminando com o retardo mental 
do portador. 
 
Considerando o nascimento de uma menina fenilcetonúrica, 
filha de pais saudáveis, que não apresentam essa doença, é 
correto afirmar que  
a)  a probabilidade do casal citado no enunciado ter um 

segundo descendente do sexo masculino e normal para 
fenilcetonúria é 3/4.    

b)  a análise das características do casal descrito e de sua filha 
permite concluir que a fenilcetonúria é uma doença 
recessiva ligada ao cromossomo sexual X.    

c)  a alimentação com quantidade reduzida em fenilalanina, a 
partir do primeiro mês de vida dessa criança, pode evitar 
significativamente o retardo mental.    

d)  o tratamento através de vacinas específicas deverá ser feito 
logo no primeiro mês de vida dessa criança a fim de 
garantir a total imunidade contra essa doença.    

e)  a criança terá vida saudável, pois as enzimas produzidas 
pela mãe e transferidas pela placenta atuarão 
constantemente na transformação de fenilalanina em 
tirosina.    

 

03. Considere o seguinte experimento: 

 
Um experimento simples consiste em mergulhar a 
extremidade cortada de um ramo de planta de flores com 
pétalas brancas em uma solução colorida. Após algum tempo, 
as pétalas dessas flores ficarão coloridas. 
(Sergio Linhares e Fernando Gewandsznajder. Biologia hoje, 2011.) 

 
Considere os mecanismos de condução de seiva bruta e seiva 
elaborada nos vegetais. Nesse experimento, o processo que 
resultou na mudança da cor das pétalas é análogo à condução 
de  
a)  seiva elaborada, sendo que a evapotranspiração na parte 

aérea da planta criou uma pressão hidrostática positiva no 
interior do floema, forçando a elevação da coluna de água 
com corante até as pétalas das flores.    

b)  seiva bruta, sendo que, por transporte ativo, as células da 
extremidade inferior do xilema absorveram pigmentos do 
corante, o que aumentou a pressão osmótica nas células 
dessa região, forçando a passagem de água com corante 
pelo xilema até as células das pétalas das flores.    

c)  seiva elaborada, sendo que, por transporte ativo, as células 
adjacentes ao floema absorveram a sacarose produzida 
nas pétalas da flor, o que aumentou a pressão osmótica 
nessas células, permitindo que, por osmose, absorvessem 
água com corante do floema.    

d)  seiva bruta, sendo que a evapotranspiração na parte aérea 
da planta criou uma pressão hidrostática negativa no 
interior do xilema, forçando a elevação da coluna de água 
com corante até as pétalas das flores.    

e) seiva elaborada, sendo que a solução colorida era 
hipotônica em relação à osmolaridade da seiva elaborada 
e, por osmose, a água passou da solução para o interior do 
floema, forçando a elevação da coluna de água com 
corante até as pétalas das flores.    

   
04. Na difícil busca pela explicação científica sobre a origem 

da vida no planeta Terra, uma das etapas consideradas 
essenciais é o surgimento de aglomerados de proteínas, os 
coacervados, capazes de isolar um meio interno do ambiente 
externo, permitindo que reações bioquímicas ocorressem 
dentro dessas estruturas de forma diferenciada do meio 
externo.  
Tal hipótese, envolvendo essa etapa,  
a)  contesta o princípio da abiogênese sobre a evolução 

bioquímica de moléculas orgânicas.    
b)  reforça a ideia comprovada de que todo ser vivo se origina 

de outro.    
c)  considera como espontâneo o processo de surgimento da 

vida no planeta.    
d)  sugere que os primeiros seres vivos se multiplicavam como 

os vírus atuais.    
e)  questiona a teoria criacionista, assim como a evolucionista 

lamarckista.    
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05. Um hormônio foi injetado na circulação sanguínea de uma 

pessoa. O gráfico mostra como a concentração de cálcio no 
sangue variou ao longo do tempo após a injeção. 
 

 
 
É correto afirmar que o hormônio injetado na circulação 
sanguínea dessa pessoa foi  
a)  o glucagon.    
b)  a tiroxina.    
c)  o paratormônio.    
d)  a calcitonina.    
e)  a aldosterona.    
   
06. Nas figuras abaixo, estão esquematizadas células animais 

imersas em soluções salinas de concentrações diferentes. O 
sentido das setas indica o movimento de água para dentro ou 
para fora das células, e a espessura das setas indica o volume 
relativo de água que atravessa a membrana celular.  
 

 
 
A ordem correta das figuras, de acordo com a concentração 
crescente das soluções em que as células estão imersas, é:    
a) I, II e III.       
b) II, III e I.     
c) III, I e II.     
d) II, I e III.     
e) III, II e I.    
   
07. Fátima tem uma má formação de útero, o que a impede de 

ter uma gestação normal. Em razão disso, procurou por uma 
clínica de reprodução assistida, na qual foi submetida a 
tratamento hormonal para estimular a ovulação. Vários óvulos 
foram colhidos e fertilizados in vitro com os espermatozoides 
de seu marido. Dois zigotos se formaram e foram implantados, 
cada um deles, no útero de duas mulheres diferentes 
(“barrigas de aluguel”). Terminadas as gestações, duas 
meninas nasceram no mesmo dia. 
 
Com relação ao parentesco biológico e ao compartilhamento 
de material genético entre elas, é correto afirmar que as 
meninas são: 

a)  irmãs biológicas por parte de pai e por parte de mãe, pois 
compartilham com cada um deles 50% de seu material 

genético e compartilham entre si, em média, 50%  de 

material genético.    
b)  gêmeas idênticas, uma vez que são filhas da mesma mãe 

biológica e do mesmo pai e compartilham com cada um 
deles 50% de seu material genético, mas compartilham 
entre si 100% do material genético.    

c)  gêmeas fraternas, não idênticas, uma vez que foram 
formadas a partir de diferentes gametas e, portanto, 

embora compartilhem com seus pais biológicos 50%  de 

seu material genético, não compartilham material genético 
entre si.    

d)  irmãs biológicas apenas por parte de pai, doador dos 

espermatozoides, com o qual compartilham 50%  de seu 

material genético, sendo os outros 50%  compartilhados 

com as respectivas mães que as gestaram.    
e)  irmãs biológicas por parte de pai e por parte de mãe, 

embora compartilhem entre si mais material genético 
herdado do pai que aquele herdado da mãe biológica, uma 

vez que o DNA  mitocondrial foi herdado das respectivas 
mães que as gestaram.    

   
08. Analise a fórmula que representa a estrutura do iso-

octano, um derivado de petróleo componente da gasolina. 
 

 
 
De acordo com a fórmula analisada, é correto afirmar que o 
iso-ocatano: 
a)  é solúvel em água.    
b)  é um composto insaturado.    
c)  conduz corrente elétrica.    
d)  apresenta carbono assimétrico.    

e)  tem fórmula molecular 8 18C H .     

   
09. Um dos processos usados no tratamento do lixo é a 

incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em 
São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas 
temperaturas e parte da energia liberada é transformada em 
energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão 
de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a 
desvantagem da incineração, destacada no texto, é  
a)  aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a 

produção de energia elétrica.    
b)  fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores 

para diminuir a poluição do ar.    
c)  aumentar o volume do lixo para baratear os custos 

operacionais relacionados ao processo.    
d)  fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para 

aumentar o volume de lixo incinerado.    
e)  diminuir a temperatura de incineração do lixo para produzir 

maior quantidade de energia elétrica.    
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10. Um dirigível experimental usa hélio como fluido 

ascensional e octano 8 18(C H )  como combustível em seu 

motor, para propulsão. Suponha que, no motor, ocorra a 
combustão completa do octano: 
 

8 18(g) 2(g) 2(g) 2 (g)
25

C H O 8 CO 9 H O
2

    

 
Para compensar a perda de massa do dirigível à medida que o 
combustível é queimado, parte da água contida nos gases de 
exaustão do motor é condensada e armazenada como lastro. 
O restante do vapor de água e o gás carbônico são liberados 
para a atmosfera. 
 
Qual é a porcentagem aproximada da massa de vapor de 
água formado que deve ser retida para que a massa de 
combustível queimado seja compensada? 
 

Note e adote a massa molar (g/ mol) :   

2 2 2 8 18H O 18; O 32; CO 44; C H 114.       

 

a) 11%     

b) 16%     

c) 39%     

d) 50%     

e) 70%     

   
11. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia 

(AIE), aproximadamente 87% de todo o combustível 
consumido no mundo são de origem fóssil. Essas substâncias 
são encontradas em diversas regiões do planeta, no estado 
sólido, líquido e gasoso e são processadas e empregadas de 
diversas formas. 
(www.brasilescola.com/geografia/combustiveis-fosseis.htm. Adaptado) 

 
Por meio de processo de destilação seca, o combustível I dá 
origem à matéria-prima para a indústria de produção de aço e 
alumínio. 
O combustível II é utilizado como combustível veicular, em 
usos domésticos, na geração de energia elétrica e também 
como matéria-prima em processos industriais. 
O combustível III é obtido por processo de destilação 

fracionada ou por reação química, e é usado como 
combustível veicular. 
 
Os combustíveis de origem fóssil I, II e III são, correta e 

respectivamente,  
a) carvão mineral, gasolina e gás natural.    
b) carvão mineral, gás natural e gasolina.    
c) gás natural, etanol e gasolina.    
d) gás natural, gasolina e etanol.    
e) gás natural, carvão mineral e etanol.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. A degradação anaeróbica de matéria orgânica contendo 

enxofre pode levar à formação de substâncias com odores 
altamente desagradáveis. Dentre essas substâncias estão o 

gás sulfídrico 2(H S)  e as mercaptanas, como a 

pentamercaptana (1-pentanotiol). 
 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a geometria 
molecular do gás sulfídrico e a fórmula molecular do 1-
pentanotiol.  

a)  Angular e 5 4C H S.     

b)  Linear e 4CH S.     

c)  Angular e 4CH S.     

d)  Angular e 5 12C H S.     

e)  Tetraédrica e 5 12C H S.     

   
13. Alguns historiadores da Ciência atribuem ao filósofo pré-

socrático Empédocles a Teoria dos Quatro Elementos. 
Segundo essa teoria, a constituição de tudo o que existe no 
mundo e sua transformação se dariam a partir de quatro 
elementos básicos: fogo, ar, água e terra. Hoje, a química tem 
outra definição para elemento: o conjunto de átomos que 
possuem o mesmo número atômico. Portanto, definir a água 
como elemento está quimicamente incorreto, porque trata-se 
de  
a) uma mistura de três elementos.    
b) uma substância simples com dois elementos.    
c) uma substância composta com três elementos.    
d) uma mistura de dois elementos.    
e) uma substância composta com dois elementos.    
   
14. O eugenol, extraído de plantas, pode ser transformado em 

seu isômero isoeugenol, muito utilizado na indústria de 
perfumes. A transformação pode ser feita em solução 

alcoólica de KOH.   

 

 
 
Foram feitos três experimentos de isomerização, à mesma 
temperatura, empregando-se massas iguais de eugenol e 

volumes iguais de soluções alcoólicas de KOH  de diferentes 

concentrações. O gráfico a seguir mostra a porcentagem de 
conversão do eugenol em isoeugenol em função do tempo, 
para cada experimento. 
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Analisando-se o gráfico, pode-se concluir corretamente que   
a)  a isomerização de eugenol em isoeugenol é exotérmica.     

b)  o aumento da concentração de KOH  provoca o aumento 

da velocidade da reação de isomerização.     

c)  o aumento da concentração de KOH  provoca a 

decomposição do isoeugenol.     
d)  a massa de isoeugenol na solução, duas horas após o 

início da reação, era maior do que a de eugenol em dois 
dos experimentos realizados.     

e)  a conversão de eugenol em isoeugenol, três horas após o 
início da reação, era superior a 50% nos três experimentos.     

   
15. Os indicadores demográficos e socioeconômicos têm 

possibilitado avaliar o desenvolvimento da população nas 
cidades, estados ou países.  
Sobre os indicadores sociais, assinale a alternativa correta.  
a)  População absoluta é o índice obtido com base no número 

de óbitos ocorridos durante um ano em uma população pela 
multiplicação do número total da população por mil e 
dividido pelo número de óbitos.    

b)  Taxa bruta de natalidade é o número total de habitantes de 
um lugar diretamente relacionada com a renda familiar per 
capita, refletindo na qualidade da alimentação, higiene e 
assistência médica.    

c)  Taxa de crescimento vegetativo ou natural é a diferença 
entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade expressa 
por mil habitantes, verificada em uma população de um 
determinado período, geralmente de um ano.    

d)  Taxa de fecundidade é o índice obtido com base no número 
de nascimentos ocorridos durante um ano em uma 
determinada população, podendo ser expresso por mil 
habitantes ou em percentagem.    

e)  Taxa de mortalidade infantil é obtida pelo cálculo da 
diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade 
observadas em uma população em um determinado 
período, podendo ser positiva, negativa ou nula.    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Às vésperas da Cúpula do G20, que teve início em 07 de 

julho de 2017, em Hamburgo, na Alemanha, a chanceler 
alemã, Angela Merkel, discursou no Parlamento e referiu-se a 
atores políticos importantes no cenário mundial, conforme os 
trechos transcritos a seguir. 
 
Quem pensa que os problemas deste mundo podem ser 
resolvidos com o isolacionismo e o protecionismo está cometendo 
um enorme erro. Somente juntos podemos encontrar as respostas 
certas às questões centrais dos nossos tempos (...) Não podemos 
esperar até que a última pessoa na Terra esteja convencida da 
evidência científica das mudanças climáticas. Em outras palavras: 
o acordo climático (de Paris) é irreversível e não negociável.  
www.jb.com.br/pais/notícias. 

 
Analise as três afirmações seguintes, quanto aos objetivos e 
ao teor desses trechos do discurso. 
 
I.  Podem ser entendidos como uma crítica à saída dos EUA do 

acordo sobre as mudanças climáticas construído na COP21 de 
2015, em Paris, à época assinado pelo ex-presidente Barack 
Obama. A saída foi justificada pelo atual presidente Donald 
Trump, afirmando que o acordo seria prejudicial à economia 
americana. 

II.  Trata-se de um elogio à recente postura de algumas 
autoridades do Reino Unido, o qual, em seu processo 
denominado Brexit, pretende proteger a economia britânica, 
mas sem afetar seus compromissos financeiros com o acordo 
de Paris de 2015 e os relacionados com as questões 
estratégicas coletivas da Comunidade Europeia. 

III.  Faz-se uma crítica direta à França, que, mesmo tendo sido a 
sede da COP21 de 2015, vem continuamente desobedecendo 
a esse acordo, pois contraria as metas firmadas de emissão 

de 2CO  em suas atividades industriais. 

 
Está correto o que se afirma em  
a)  I, apenas.    
b) II, apenas.    
c)  I e III, apenas.    
d)  II e III, apenas.    
e)  I, II e III.    
   
17.   Leia o texto a seguir. 

 
Água também é mar 
E aqui na praia também é margem. 
Já que não é urgente, aguente e sente, aguarde o temporal 
Chuva também é água do mar lavada no céu imagem 
(ANTUNES, A.; MONTE, M.; BROWN, C. Água também é mar. Memórias, crônicas e 
declarações de amor. EMI, 2000.) 

 
Esse trecho faz menção ao ciclo hidrológico, sendo a chuva 
apresentada como “água do mar lavada”. Com a tecnologia 
dos tempos atuais, a água do mar pode ser tratada em grande 
escala a ponto de tornar-se potável. 
Com relação à possibilidade de dessalinização, assinale a 
alternativa correta.  
a)  A principal consequência do processo de dessalinização de 

águas é a salinização de solos produtivos.    
b)  A salinidade é menos elevada em águas mais quentes, fator 

que favorece a dessalinização no Oriente Médio.    
c)  Devido à grande disponibilidade hídrica em todo o território, é 

desnecessário ao Brasil recorrer ao processo de 
dessalinização.    

d)  O processo de dessalinização tem por objetivo principal a 
retirada de vírus e bactérias das águas por meio de técnicas 
específicas.    

e)  O processo de dessalinização pode ser realizado em águas do 
mar e também em águas continentais salobras.    
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18.   Analise esta charge do cartunista Latuff. 

 

 
 
É correto afirmar que a charge  
a)  ilustra a imigração de europeus após os diversos atentados 

ocorridos recentemente em países como França e Itália.    
b)  ironiza o muro de contenção à imigração mexicana nos 

Estados Unidos, construído no norte do país no início de 
2015.    

c)  critica a ação brasileira em relação aos refugiados 
haitianos, que morrem ao tentar atravessar o mar do Norte 
rumo ao Brasil.    

d)  apresenta a questão dos refugiados, sobretudo sírios que, 
por conta da guerra em seu país, tentam chegar à Europa 
pelo Mediterrâneo.    

e)  debate a situação dos jovens britânicos que, por conta da 
saída do Reino Unido da União Europeia, têm dificuldades 
para emigrar para os países vizinhos.    

   
19. A força das águas tem viabilizado a construção de usinas 

hidrelétricas de grande porte no Brasil, sendo Itaipu um 
exemplo. Com base nos conhecimentos sobre 
desenvolvimento e a questão socioambiental, considere as 
afirmativas a seguir. 
 
I.  A retirada das populações das áreas atingidas por 

construção de hidrelétricas tem produzido impactos sociais, 
como o desenraizamento cultural. 

II.  Itaipu é um exemplo da prioridade dada à preservação dos 
habitats naturais no projeto nacional-desenvolvimentista 
defendido pelos militares pós- 64. 

III.  As incertezas sobre os impactos ambientais com a 
construção de usinas hidrelétricas trouxeram, por 
desdobramento, a formação de movimentos dos atingidos 
pelas barragens. 

IV.  A construção de hidrelétricas liga-se, também, à 
preocupação com a crise energética mundial prevista para 
as próximas décadas. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b)  Somente as afirmativas II e IV são corretas.    
c)  Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d)  Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e)  Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.    
   
 
 
 
 
 

20. Sobre a classificação das rochas, é correto afirmar: 

 
I. As rochas metamórficas resultam de uma rocha preexistente 
(protólito) no estado sólido. 
II. As rochas sedimentares são formadas pelos agentes de 
intemperismo e pedogênese. 
III. As rochas metamórficas são formadas pelo acúmulo de 
material sedimentar. 
IV. As rochas ígneas são formadas pelo resfriamento de 
material rochoso fundido. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
21. “Somos 200 milhões de brasileiros, se cada um ganhasse 

1 milhão, ainda sobrariam 80 milhões de reais”, disse a 
apresentadora de um popular telejornal no final de 2015, 
quando imaginava o que poderia ser feito com os 280 milhões 
de reais estimados para um sorteio.  
 
Ignorando o grotesco erro matemático transmitido ao vivo e 
supondo que cada brasileiro (a) ganhasse um bônus de Natal 
de 1 milhão de reais, podemos deduzir que  
a)  a injeção desse montante de dinheiro e da forma como 

seria distribuído poderia causar um aumento inflacional e 
consequente desvalorização monetária, o que ocorre 
quando o aumento da demanda não é acompanhado pela 
oferta.    

b)  o Brasil teria uma melhor distribuição de renda, inflação 
controlada e desemprego em níveis aceitáveis.    

c)  o índice de Gini se aproximaria de 1, equiparando-se aos 
valores verificados em países desenvolvidos, onde o IDH é 
muito alto.    

d)  o dólar se valorizaria perante a moeda brasileira (Real), 
pois diminuiria a circulação da moeda nacional, obrigando a 
população a realizar transações financeiras em Dólar.    

e)  o aumento do poder aquisitivo da população de baixa renda 
compensaria a inflação de preços gerada pela demanda.    

   
22. A partir de meados do século XVIII, os ideais iluministas 

atravessaram o Atlântico, influenciando em grande medida o 
início dos movimentos de independência dos países 
americanos. Observe as afirmações a seguir sobre esse tema:  
 
I. A independência das trezes colônias britânicas na América teve 

influência direta de autores iluministas, como o inglês John 
Locke, que afirmava que o governo deveria garantir os direitos 
naturais aos homens, como a liberdade, a felicidade e a 
prosperidade.  

II. No Brasil, não chegaram os ideais iluministas; por esse motivo, 
quando o país tornou-se independente, em 1822, continuou 
sendo uma Monarquia, já que o ideal republicano não circulava 
na colônia.  

III. Os ideais iluministas de liberdade e de igualdade estiveram 
presentes nos movimentos de independência da América 
Espanhola, iniciados entre o final do século XVIII e o começo 
do século XIX, e que foram liderados pela elite letrada 
colonial, que se mostrava insatisfeita com a sua diferença em 
relação às elites metropolitanas.  

IV. Um dos principais líderes dos movimentos de independência 
das Américas foi Simón Bolívar. Por esse motivo, atualmente, 
governos que questionam a interferência externa em suas 
economias são denominados de “bolivarianos”.  
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Estão CORRETAS apenas as afirmações:  

a) I e III.    
b) I, III e IV.    
c) I e IV.    
d) II, III e IV.    
e) I, II e III.    
   
23. Tarsila do Amaral é uma das artistas que melhor traduziu o 

“espírito de brasilidade”, como se pode observar no quadro 
Abaporu. 
 

 
 
Partindo de seus conhecimentos sobre a década de 1920, 
analise as afirmações. 
 
I.  O quadro Abaporu, de 1928, inspirou o Manifesto 

Antropofágico, e os quadros de Tarsila serviram para 
divulgar o modernismo brasileiro. 

II.  As formas ousadas e cores de tons fortes e vibrantes 
usadas nos quadros de Tarsila traduziram o espírito de 
brasilidade. 

III.  Em 1929, a cafeicultura no Brasil, sobretudo a paulista, 
sofreu um forte abalo com a quebra da bolsa de Nova 
Iorque. 

IV.  A cultura cafeeira paulista, buscando as manchas de terras 
roxas, possibilitou a conservação do solo e a preservação 
das florestas, minimizando as ações antrópicas. 

 
Estão corretas as afirmações  
a) II e III, apenas.    
b) I, II e III, apenas.    
c) III e IV, apenas.    
d) I e IV, apenas.    
e) I, II, III e IV.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. De acordo com Boris Fausto (1999, p. 484) e sobre o 

período da Ditadura Militar no Brasil, “O governo Médici não 
se limitou à repressão. Distinguiu claramente entre um setor 
significativo, mas minoritário na sociedade, adversário do 
regime, e a massa da população que vivia um dia a dia de 
alguma esperança nesses anos de prosperidade econômica. 
A repressão acabou com o primeiro setor, enquanto a 
propaganda encarregou-se de, pelo menos, neutralizar o 
segundo. Para alcançar este último objetivo, o governo contou 
com o grande avanço das telecomunicações no país, após 
1964”. Sobre esse avanço e sobre o Governo Médici, marque 
a alternativa correta.  
a)  No Governo Médici foi criada a Assessoria Especial de 

Relações Públicas (AERP); na época, o Brasil conheceu 
expressões como “Ninguém segura este país” e a 
marchinha “Pra frente Brasil”.    

b)  No Governo Médici – ocorrido de 1968 a 1976 –, o Brasil 
passou pelo chamado Milagre Econômico, que combinou 
um extraordinário crescimento econômico com taxas 
bastante altas de inflação.    

c)  Houve maior facilidade de crédito e, em 1970, a 
porcentagem de residências urbanas que possuía televisão 
chegava a 40%. Ainda neste período e com o apoio do 
governo, a Rede Globo sofreu uma grande expansão, 
tornou-se uma rede nacional e, também, porta-voz do 
governo militar.    

d)  Sobre a propaganda no Governo Médici, podemos afirmar 
que o fato de o Brasil ter perdido a Copa do Mundo de 1970 
para a Itália, no México, forçou a Assessoria Especial de 
Relações Públicas (AERP) a investir mais pesadamente 
nas mensagens ideológicas pró-governo.    

e)  O governo de Emílio Garrastazu Médici ocorreu após o 
governo do presidente militar Castelo Branco e ambos eram 
considerados governos moderados.    

   
25. Considerando que a Revolução Industrial se caracteriza 

por ser um processo contínuo, porém convencionalmente 
dividido em fases, avalie as seguintes afirmações sobre a 
primeira fase dessa Revolução: 
 
I.  Teve a preponderância da Inglaterra, especialmente com o 

desenvolvimento da indústria têxtil. 
II.  Caracterizou-se pela nova disciplina do trabalho, o que 

modificou hábitos e costumes dos trabalhadores, que, em 
grande parte, provinham do campo. 

III.  Utilizou a mão de obra de famílias inteiras, incluindo 
mulheres e crianças. 

IV.  Impôs aos trabalhadores uma intensa divisão do trabalho e 
a racionalização do tempo, implementando o sistema 
conhecido como Taylorismo. 

 
Estão CORRETAS somente as afirmações:  

a) I, III e IV.    
b) I e III.    
c) III e IV.    
d) I, II, III e IV.    
e) I, II e III.    
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26. Leia o texto a seguir. 

 
A conquista do tempo através da medida é claramente 
percebida como um dos importantes aspectos do controle do 
Universo pelo homem. De um modo não tão geral, observa-se 
como, em uma sociedade, a intervenção dos detentores do 
poder na medida do tempo é um elemento essencial do seu 
poder: o calendário é um dos grandes emblemas e 
instrumentos do poder; por outro lado, apenas os detentores 
carismáticos do poder são senhores do calendário: reis, 
padres, revolucionários. 
 
LE GOFF, J. História e Memória. Trad. de Bernardo Leitão et al. 7.ed. 
Campinas: Unicamp, 2013. p.442. 

 
No processo histórico das sociedades humanas, os senhores 
do poder procuram ampliar o seu domínio socioeconômico 
vinculando-o ao tempo cronológico. 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um 
exemplo de apropriação do tempo associado a um poder que 
originou um novo calendário.  
a)  O Édito de Constantino impôs o calendário Justiniano a 

todo o Ocidente cristão modificando as datas de 
celebrações religiosas.    

b)  A Reforma Calvinista produziu uma nova contagem de 
tempo para a sociedade referente ao mundo sagrado, 
consagrando a epopeia da libertação.    

c)  A Revolução Chinesa criou um novo calendário 
apropriando-se do controle da temporalidade no campo 
pelas novas técnicas agrícolas desenvolvidas por Mao Tse 
Tung.    

d)  A Revolução Francesa rompeu com o calendário em vigor, 
a partir da deposição do rei pela Convenção criada para 
formular uma nova constituição.    

e)  A Revolução Inglesa modificou o calendário no qual se 
regulava a balança comercial britânica com as suas 
colônias, aprimorando a concentração do lucro.    

   
27. Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), ocorreram:  

a)  fim do intervencionismo estatal na economia, ampliação da 
autonomia dos estados e controle militar do sistema de 
informações.    

b)  ampliação dos programas sociais voltados à saúde e à 
educação, crescimento industrial e saneamento completo 
das contas públicas.    

c)  limitação dos investimentos estrangeiros no país, 
erradicação da inflação e pagamento da dívida externa 
brasileira.    

d)  fortalecimento do poder executivo, relativo esvaziamento do 
legislativo e do judiciário e aumento da participação estatal 
na economia.    

e)  modernização tecnológica nas comunicações, incremento 
dos transportes aéreo e ferroviário e maior equilíbrio na 
distribuição de renda.    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Um projétil é lançado obliquamente, a partir de um solo 

plano e horizontal, com uma velocidade que forma com a 

horizontal um ângulo α  e atinge a altura máxima de 8,45 m.  

Sabendo que, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade 

escalar do projétil é 9,0 m / s,  pode-se afirmar que o alcance 

horizontal do lançamento é: 
 
Dados:  

intensidade da aceleração da gravidade 
2g 10 m/ s  

despreze a resistência do ar  

a) 11,7 m     

b) 17,5 m     

c) 19,4 m     

d) 23,4 m     

e) 30,4 m     

   
29. A indústria de produção de bens materiais vive em 

permanentes pesquisas no intuito de usar materiais cada vez 
mais leves e duráveis e menos agressivos ao meio ambiente. 
Com esse objetivo, é realizada a experiência descrita a seguir. 
Trata-se da determinação experimental da massa específica 
de um sólido e da densidade absoluta de um líquido. Um bloco 
em forma de paralelepípedo, graduado em suas paredes 
externas, feito do material cuja massa específica se deseja 
obter, é imerso, inicialmente em água, de densidade absoluta 

31,0g / cm ,  em que consegue se manter flutuando em 

equilíbrio, com metade de seu volume imerso (figura 1). A 
seguir, esse mesmo bloco é imerso em outro líquido, cuja 
densidade se deseja medir, passando a nele flutuar com 

80%  de seu volume imerso (figura 2). 

 

 
 
O experimento conduz aos resultados da massa específica do 
material do bloco e da densidade absoluta do líquido, em 

3g / cm ,  respectivamente:  

a) 0,500  e 0,625.     

b) 0,625  e 0,500.     

c) 0,625  e 0,750.     

d) 0,700  e 0,625.     

e) 0,750  e 0,500.     
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30. O arranjo experimental representado na figura é formado 

por uma fonte de tensão F,  um amperímetro A,  um 

voltímetro V,  três resistores, 1 2R , R  e 3R ,  de resistências 

iguais, e fios de ligação. 
 

 
 

Quando o amperímetro mede uma corrente de 2 A,  e o 

voltímetro, uma tensão de 6 V,  a potência dissipada em 2R  

é igual a 
 
Note e adote: 
A resistência interna do voltímetro é muito maior que a dos 
resistores (voltímetro ideal). 
As resistências dos fios de ligação devem ser ignoradas.  
 

a) 4 W     

b) 6 W     

c) 12 W     

d) 18 W     

e) 24 W     

   
31. Em um recipiente termicamente isolado de capacidade 

térmica 40,0 cal / C  e na temperatura de 25 C  são 

colocados 600 g  de gelo a 10 C   e uma garrafa 

parcialmente cheia, contendo 2,0L  de refrigerante também a 

25 C,  sob pressão normal. 

Considerando a garrafa com capacidade térmica desprezível e 
o refrigerante com características semelhantes às da água, 

isto é, calor específico na fase líquida 1,0 cal / g C  e na fase 

sólida 0,5 cal / g C,  calor latente de fusão de 80,0 cal / g  

bem como densidade absoluta na fase líquida igual a 

31,0 g / cm ,  a temperatura final de equilíbrio térmico do 

sistema, em C,  é  

 

a) 3,0     

b) 0,0     

c) 3,0     

d) 5,0     

e)  4,0 

 
 
 

32. Sabe-se que a luz branca do Sol, após refratar em um 

prisma de acrílico ou de vidro, dispersa-se em um leque de 
cores, formando o que se chama de espectro. Na figura, 
representa-se o prisma por P; a tela em que se vê o espectro, 
por T; e o meio de onde a luz branca veio, por M. 
 

 
 
Se M for  
a)  uma lâmpada de gás hidrogênio aquecido e pouco denso, o 

espectro apresentará linhas coloridas claras de emissão.    
b)  a atmosfera terrestre, considerada fria, o espectro 

apresentará linhas escuras de absorção.     
c)  um gás fortemente comprimido e muito denso, o espectro 

tanto poderá ser contínuo como apresentar linhas escuras 
de emissão.    

d)  a atmosfera saturniana, considerada fria, o espectro tanto 
poderá ser contínuo como apresentar linhas claras de 
absorção.    

e)  um líquido aquecido, o espectro apresentará linhas 
contínuas e escuras de emissão.    

   

33. A reta de equação y 4  intercepta a circunferência de 

equação 
2 2x y 18   nos pontos A  e B.  A equação da 

parábola que passa por A,  B  e pela origem do sistema de 

eixos cartesianos pode ser dada por:  
 

a) 
2y x 2x      

b) 
2y x 2      

c) 
2y 2x     

d) 
2y 2x 2x      

e) 
2y 2x 2x      
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34. Um cubo com aresta de medida igual a x  centímetros foi 

seccionado, dando origem ao prisma indicado na figura 1. A 

figura 2 indica a vista superior desse prisma, sendo que AEB  
é um triângulo equilátero. 
 

 
 
Sabendo-se que o volume do prisma da figura 1 é igual a 

 32(4 3)cm ,  x  é igual a  

 

a) 2     

b) 
7

2
    

c) 3     

d) 
5

2
    

e) 
3

2
    

   
35. No gráfico estão representadas as curvas típicas de 

velocidade de crescimento, em cm/ano, em função da idade, 
em anos, para meninos e meninas de 0 a 20 anos de idade. 
Estão indicados, também, para os dois gêneros, trechos de 
aceleração e desaceleração do crescimento e os pontos de 
início do estirão da adolescência e de término de crescimento. 
 

 
 
 

Considerando apenas as informações contidas no gráfico, é 
correto afirmar que:  
a)  após o período de aceleração no crescimento, tanto os 

meninos quanto as meninas param de crescer.    
b)  as meninas atingem sua maior estatura por volta dos 12 

anos de idade e os meninos, por volta dos 14 anos de 
idade.    

c)  se um menino e uma menina nascem com a mesma 
estatura, ao final do período de crescimento eles também 
terão a mesma estatura.    

d)  desde o início dos respectivos estirões do crescimento na 
adolescência, até o final do crescimento, os meninos 
crescem menos do que as meninas.    

e)  entre 4 e 8 anos de idade, os meninos e as meninas sofrem 
variações iguais em suas estaturas.    

   

36. Considere as matrizes 
3 0

A ,
0 1

 
  
 

 
0 3

B ,
8 0

 
  
 

 
x

X
y

 
  
 

 

e 

2

2

x
Y .

y

 
  
  

 Se x e y são as soluções não nulas da equação 

0
A Y B X ,

0

 
     

 
 então x y  é igual a  

 
a) 6.    
b) 7.    
c) 8.    
d) 9.    
e) 10.    
   
37. A figura mostra um relógio de parede, com 40 cm de 

diâmetro externo, marcando 1 hora e 54 minutos. 
 

 
 

Usando a aproximação 3,π   a medida, em cm, do arco 

externo do relógio determinado pelo ângulo central agudo 
formado pelos ponteiros das horas e dos minutos, no horário 
mostrado, vale aproximadamente  
 
a) 22.    
b) 31.    
c) 34.    
d) 29.    
e) 20.    
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38. Para desbloquear a tela de um aparelho celular, o usuário 

deve digitar uma senha de três algarismos quaisquer. Note 

que também são válidas senhas, por exemplo, 088  ou 000.  

Se a pessoa digita duas vezes a senha errada, o mecanismo 
de segurança do aparelho trava a tela por uma hora. 
Rafael esqueceu sua senha, mas lembra que ela formava um 

número que era: quadrado perfeito, menor do que 900  e 

múltiplo de 3.  Usando corretamente suas três lembranças, as 

chances de Rafael conseguir desbloquear a tela do seu 
celular, sem que ela trave por uma hora, são iguais a  
 

a) 
2

.
9

    

b) 
2

.
11

    

c) 
3

.
11

    

d) 
1

.
3

    

e) 
1

.
5

    

   
39. Somando todos os números de três algarismos distintos 

que podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3  e 4,  o 

resultado será igual a  
 

a) 2.400.      

b) 2.444.     

c) 6.000.      

d) 6.600.      

e) 6.660.     
   

40. Um código numérico tem a forma ABC DEF GHIJ,   

sendo que cada letra representa um algarismo diferente. Em 
cada uma das três partes do código, os algarismos estão em 

ordem decrescente, ou seja, A B C,   D E F   e 

G H I J.    Sabe-se ainda que D,  E  e F  são números 

pares consecutivos, e que G,  H,  I  e J  são números ímpares 

consecutivos. Se A B C 17,    então C  é igual a  

 

a) 9.     

b) 8.     

c) 6.     

d) 2.     

e) 0.     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. Leia o seguinte texto, que faz parte de um anúncio de um 

produto alimentício:  
 
EM RESPEITO A SUA NATUREZA, SÓ TRABALHAMOS 
COM O MELHOR DA NATUREZA  

 
Selecionamos só o que a natureza tem de melhor para levar até a 
sua casa. Porque faz parte da natureza dos nossos consumidores 
querer produtos saborosos, nutritivos e, acima de tudo, confiáveis. 
www.destakjornal.com.br, 13/05/2013. Adaptado.  

  
Procurando dar maior expressividade ao texto, seu autor   
a)  serve-se do procedimento textual da sinonímia.     
b)  recorre à reiteração de vocábulos homônimos.     
c)  explora o caráter polissêmico das palavras.     
d)  mescla as linguagens científica e jornalística.     
e)  emprega vocábulos iguais na forma, mas de sentidos 

contrários.     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
A essência da teoria democrática é a supressão de qualquer 
imposição de classe, fundada no postulado ou na crença de que 
os conflitos e problemas humanos — econômicos, políticos, ou 
sociais — são solucionáveis pela educação, isto é, pela 
cooperação voluntária, mobilizada pela opinião pública 
esclarecida. Está claro que essa opinião pública terá de ser 
formada à luz dos melhores conhecimentos existentes e, assim, a 
pesquisa científica nos campos das ciências naturais e das 
chamadas ciências sociais deverá se fazer a mais ampla, a mais 
vigorosa, a mais livre, e a difusão desses conhecimentos, a mais 
completa, a mais imparcial e em termos que os tornem acessíveis 
a todos. 
Anísio Teixeira, Educação é um direito. Adaptado.   

 
42.   No trecho “chamadas ciências sociais”, o emprego do 

termo “chamadas” indica que o autor  
a) vê, nas “ciências sociais”, uma panaceia, não uma análise 

crítica da sociedade.    
b) considera utópicos os objetivos dessas ciências.    
c) prefere a denominação “teoria social” à denominação 

“ciências sociais”.    
d) discorda dos pressupostos teóricos dessas ciências.    
e) utiliza com reserva a denominação “ciências sociais”.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
V – O samba 
 
À direita do terreiro, adumbra-se* na escuridão um maciço de 
construções, ao qual às vezes recortam no azul do céu os 
trêmulos vislumbres das labaredas fustigadas pelo vento. 
(...) 
É aí o quartel ou quadrado da fazenda, nome que tem um grande 
pátio cercado de senzalas, às vezes com alpendrada corrida em 
volta, e um ou dois portões que o fecham como praça d’armas. 
Em torno da fogueira, já esbarrondada pelo chão, que ela cobriu 
de brasido e cinzas, dançam os pretos o samba com um frenesi 
que toca o delírio. Não se descreve, nem se imagina esse 
desesperado saracoteio, no qual todo o corpo estremece, pula, 
sacode, gira, bamboleia, como se quisesse desgrudar-se. 
Tudo salta, até os crioulinhos que esperneiam no cangote das 
mães, ou se enrolam nas saias das raparigas. Os mais taludos 
viram cambalhotas e pincham à guisa de sapos em roda do 
terreiro. Um desses corta jaca no espinhaço do pai, negro fornido, 
que não sabendo mais como desconjuntar-se, atirou consigo ao 
chão e começou de rabanar como um peixe em seco. (...) 
 
José de Alencar, Til. 
 
(*) “adumbra-se” = delineia-se, esboça-se.   
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43. Na composição do texto, foram usados, reiteradamente, 

 
I. sujeitos pospostos; 
II. termos que intensificam a ideia de movimento; 
III. verbos no presente histórico. 
 
Estão correto o que se indica em  
a) I, apenas.    
b) II, apenas.    
c) III, apenas.    
d) I e II, apenas.    
e) I, II e III.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Todas as variedades linguísticas são estruturadas, e 
correspondem a sistemas e subsistemas adequados às 
necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua 
fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores 
da sociedade conduz a uma avaliação distinta das 
características das suas diversas modalidades regionais, 
sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora 
seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre 
a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, 
como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo 
decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, 
com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. 
Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. Adaptado.  

 
 
44. Considere as seguintes afirmações sobre os quatro 

períodos que compõem o texto: 
 
I.  Tendo em vista as relações de sentido constituídas no texto, 

o primeiro período estabelece uma causa cuja consequência 
aparece no segundo período. 

II.  O uso de orações subordinadas, tal como ocorre no terceiro 
período, é muito comum em textos dissertativos. 

III.  Por formarem um parágrafo tipicamente dissertativo, os 
quatro períodos se organizam em uma sequência 
constituída de introdução, desenvolvimento e conclusão. 

IV. O procedimento argumentativo do texto é dedutivo, isto é, 
vai do geral para o particular. 
 
Está correto apenas o que se afirma em  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) III e IV.    
d) I, II e IV.    
e) II, III e IV.    
   
45. Depreende-se do texto que uma determinada língua é um  

a)  conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma 
alcança maior valor social e passa a ser considerada 
exemplar.    

b)  sistema de signos estruturado segundo as normas 
instituídas pelo grupo de maior prestígio social.    

c)  conjunto de variedades linguísticas cuja proliferação é 
vedada pela norma culta.    

d)  complexo de sistemas e subsistemas cujo funcionamento é 
prejudicado pela heterogeneidade social.     

e)  conjunto de modalidades linguísticas, dentre as quais 
algumas são dotadas de normas e outras não o são.    

 
 
 
 
  

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  
 

A literatura em perigo 

 
A análise das obras feita na escola não deveria mais 

ter por objetivo ilustrar os conceitos recém-introduzidos por 
este ou aquele linguista, este ou aquele teórico da literatura, 
quando, então, os textos são apresentados como uma 
aplicação da língua e do discurso; sua tarefa deveria ser a de 
nos fazer ter acesso ao sentido dessas obras — pois 
postulamos que esse sentido, por sua vez, nos conduz a um 
conhecimento do humano, o qual importa a todos. Como já o 
disse, essa ideia não é estranha a uma boa parte do próprio 
mundo do ensino; mas é necessário passar das ideias à ação. 
Num relatório estabelecido pela Associação dos Professores 
de Letras, podemos ler: “O estudo de Letras implica o estudo 
do homem, sua relação consigo mesmo e com o mundo, e sua 
relação com os outros.” Mais exatamente, o estudo da obra 
remete a círculos concêntricos cada vez mais amplos: o dos 
outros escritos do mesmo autor, o da literatura nacional, o da 
literatura mundial; mas seu contexto final, o mais importante 
de todos, nos é efetivamente dado pela própria existência 
humana. Todas as grandes obras, qualquer que seja sua 
origem, demandam uma reflexão dessa dimensão. 

O que devemos fazer para desdobrar o sentido de 
uma obra e revelar o pensamento do artista? Todos os 
“métodos” são bons, desde que continuem a ser meios, em 
vez de se tornarem fins em si mesmos. (...) 

(...) 
(...) Sendo o objeto da literatura a própria condição 

humana, aquele que a lê e a compreende se tornará não um 
especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser 
humano. Que melhor introdução à compreensão das paixões 
e dos comportamentos humanos do que uma imersão na obra 
,dos grandes escritores que se dedicam a essa tarefa há 
milênios? E, de imediato: que melhor preparação pode haver 
para todas as profissões baseadas nas relações humanas? Se 
entendermos assim a literatura e orientarmos dessa maneira o 
seu ensino, que ajuda mais preciosa poderia encontrar o 
futuro estudante de direito ou de ciências políticas, o futuro 
assistente social ou psicoterapeuta, o historiador ou o 
sociólogo? Ter como professores Shakespeare e Sófocles, 
Dostoievski e Proust não é tirar proveito de um ensino 
excepcional? E não se vê que mesmo um futuro médico, para 
exercer o seu ofício, teria mais a aprender com esses mesmos 
professores do que com os manuais preparatórios para 
concurso que hoje determinam o seu destino? Assim, os 
estudos literários encontrariam o seu lugar no coração das 
humanidades, ao lado da história dos eventos e das ideias, 
todas essas disciplinas fazendo progredir o pensamento e se 
alimentando tanto de obras quanto de doutrinas, tanto de 
ações políticas quanto de mutações sociais, tanto da vida dos 
povos quanto da de seus indivíduos. 

Se aceitarmos essa finalidade para o ensino literário, 
o qual não serviria mais unicamente à reprodução dos 
professores de Letras, podemos facilmente chegar a um 
acordo sobre o espírito que o deve conduzir: é necessário 
incluir as obras no grande diálogo entre os homens, iniciado 
desde a noite dos tempos e do qual cada um de nós, por mais 
ínfimo que seja, ainda participa. “É nessa comunicação 
inesgotável, vitoriosa do espaço e do tempo, que se afirma o 
alcance universal da literatura”, escrevia Paul Bénichou. A 
nós, adultos, nos cabe transmitir às novas gerações essa 
herança frágil, essas palavras que ajudam a viver melhor. 
 
(Tzvetan Todorov. A literatura em perigo. 2 ed. Trad. Caio Meira. Rio de Janeiro: 
DIFEL, 2009, p. 89-94.)  
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46. Que melhor introdução à compreensão das paixões e dos 

comportamentos humanos do que uma imersão na obra dos 
grandes escritores que se dedicam a essa tarefa há milênios? 
 
Com base no fato de que a palavra “imersão”, usada na 
expressão uma imersão na obra, caracteriza uma metáfora, 
indique a alternativa que elimina essa metáfora sem perda 
relevante de sentido:  
a) uma imitação da obra.    
b) uma paráfrase da obra.    
c) uma censura da obra.    
d) uma transformação da obra.    
e) uma leitura da obra.    
   
47. No segundo parágrafo do fragmento apresentado, Todorov 
afirma que Todos os “métodos” são bons, desde que 
continuem a ser meios, em vez de se tornarem fins em si 
mesmos. 
 
O autor defende, com essa afirmação, o argumento segundo o 
qual o verdadeiro valor de um método de análise literária  
a)  consiste em ser exato e perfeito, superior a todos os 

demais.    
b)  está em ser completo: quando terminar a análise, nada 

mais deve restar a explicar.    
c)  consiste em servir de instrumento adequado à análise e 

interpretação da obra.    
d)  reside no fato de que, depois de aplicado, deve ser 

substituído por outro melhor.    
e)  é mostrar mais suas próprias virtudes que as da obra 

focalizada.     
   
48. Observe as seguintes opiniões referentes ao ensino de 

literatura. 
 
I.  O estudo de obras literárias na escola tem como objetivo 

fundamental ensinar os fundamentos da Linguística. 
II.  A análise das obras feita na escola deve levar o estudante 

a ter acesso ao sentido dessas obras. 
III. O objetivo do ensino da literatura na escola não é formar 
teóricos da literatura. 
IV.  De nada adianta a leitura das obras literárias sem a prévia 

fundamentação das teorias literárias. 
 
Das quatro opiniões, as que se enquadram na argumentação 
manifestada por Todorov em seu texto estão contidas apenas 
em:  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) II e III.    
d) I, II e III.    
e) II, III e IV.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa em que 

substituindo os termos em negrito, por outros equivalentes, 
não há prejuízo de significado. 
 
“A democracia é o regime que reconhece o direito 
fundamental à liberdade de expressão e opinião. No entanto 

ela também reconhece que nem tudo é objeto de opinião. 
Uma opinião é uma posição subjetiva a respeito de algo que 
posso ser contra ou a favor. Mas há coisas a respeito das 
quais não é possível ser contra. Por exemplo, não posso ser 

contra a universalização de direitos e a generalização do 
respeito a grupos sociais historicamente excluídos. Ao fazer 
isto, coloco-me fora da democracia”.  

 
a) Entretanto; pois; exemplificando; em seguida.    
b) Entretanto; contudo; dito isso; ao fazê-lo.    
c) Porque; uma vez que; dessa forma; desse jeito.    
d) Mas; por essa razão; contudo; assim sendo.    
e) Pois; mas; contudo; assim sendo.    
   
50. Assinale a alternativa em que todas as palavras ou 

expressões em negrito estão grafadas corretamente.  
 
a)  É uma perca de tempo ultilizarmos o trem numa longa 

viagem. Para tanto, é preferível ir de ônibus.    
b)  De repente, começou a se interessar por chapéis.    
c)  Ficou frustrado, pois chegou atrasado ao jantar 

beneficente e a comida já havia acabado.    
d)  A partir da próxima semana, ele passará a enchergar 

melhor, pois começará a usar óculos.    
e)  Com certeza, os cidadões comuns gostariam de ter o 

previlégio de ser valorizados pelas boas ações.    

   
51. “Solidariedade orgânica” e “solidariedade mecânica” são 

conceitos propostos pelo sociólogo francês Émile Durkheim 
(1858-1917) para explicar a 'coesão social' em diferentes tipos 
de sociedade. De acordo com as teses desse estudioso, nas 
sociedades ocidentais modernas, prevalece a 'solidariedade 
orgânica', onde os indivíduos se percebem diferentes embora 
dependentes uns dos outros. A lógica do mercado capitalista, 
entretanto, baseada na competição individualista em busca do 
lucro, pode corromper os vínculos de solidariedade que 
asseguram a coesão social e conduzir a uma situação de 
'anomia'. 
 
De acordo com os postulados de Durkheim, é CORRETO 
dizer que o conceito de “anomia” indica  
a)  a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com 

os mais necessitados.    
b)  uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um 

senso moral superior devem se colocar como líderes dos 
grupos dos quais fazem parte.    

c)  a condição na qual os indivíduos não se identificam como 
membros de um grupo que compartilha as mesmas regras 
e normas e têm dificuldades para distinguir, por exemplo, o 
certo do errado e o justo do injusto.    

d)  o consumismo exacerbado das novas gerações, 
representado pelo aumento do número de shopping centers 
nas cidades.    

e)  a solidariedade que as pessoas demonstram quando 
entoam cantos nacionalistas e patrióticos em manifestações 
públicas como os jogos das seleções nacionais de futebol.    
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52. Leia o texto a seguir. 

 
Lembra-te de que tempo é dinheiro; aquele que pode ganhar 
dez xelins por dia por seu trabalho e vai passear, ou fica 
vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que 
seis pence durante seu divertimento ou vadiação, não deve 
computar apenas essa despesa; gastou, na realidade, ou 
melhor, jogou fora, cinco xelins a mais. 
WEBER, M. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: 
Pioneira; Brasília: UNB, 1981, p.29. 

 
O conselho de Benjamin Franklin é analisado por Max Weber 
(1864-1920) na obra A Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo. 
Com base nessa obra, assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, a compreensão weberiana sobre o sentido da 
conduta do indivíduo na formação do capitalismo moderno 
ocidental.  
a) Tradicionalidade.    
b) Racionalidade.    
c) Funcionalidade.    
d) Utilitariedade.    
e) Organicidade.    
   
53. A rebelião ocorrida na penitenciária de Cascavel/PR em 

agosto de 2014 remete ao passado e à história da repressão, 
especificamente na passagem do período das punições à 
vigilância. O estudo mais representativo sobre a história das 
prisões é Vigiar e Punir de Michel Foucault. Sobre as prisões 
atuais, tendo como referência essa obra, é CORRETO afirmar.  
a)  Na prisão, os delinquentes não são úteis nem econômica 

nem politicamente para o sistema.    
b) O objetivo das prisões é reeducar os delinquentes, 

ensinando-lhes uma profissão que possa ser exercida ao 
saírem da prisão.    

c)  A prisão impede a reincidência e permite a correção do 
delinquente.    

d)  A prisão, para Foucault, longe de transformar os criminosos 
em gente honesta, serve apenas para fabricar novos 
delinquentes.    

e)  A função da prisão é retirar os criminosos de circulação e 
do convívio social, e nada mais.    

   
54. “Os sociólogos estabelecem distinção entre a socialização 
primária e a socialização secundária. A socialização primária é 
o processo por meio do qual a criança se transforma num 
membro participante da sociedade. A socialização secundária 
compreende todos os processos posteriores, por meio dos 
quais o indivíduo é introduzido em um mundo específico. 
Qualquer treinamento profissional, por exemplo, constitui um 
processo de socialização secundária.”  
 
(BERGER, P. L. e BERGER, B., “Socialização: como ser membro da sociedade”. In 
FORACCHI, M. M. e MARTINS, J. S., Sociologia e Sociedade – Leituras de introdução à 
Sociologia. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1999. p. 213-4) 

 
Considerando o texto acima reproduzido, é correto afirmar que  
a)  a socialização é um fenômeno que ocorre apenas nos anos 

inciais da vida.    
b)  a socialização primária é aquela que ocorre no ambiente 

familiar e a secundária é aquela que ocorre apenas nas 
escolas.    

c)  as pessoas nascidas em famílias bem estruturadas não 
precisam passar por processos de socialização secundária.    

d)  apenas as sociedades industrializadas apresentam 
processos de socialização secundária.    

e)  a socialização é um processo que se inicia quando 
nascemos e nunca chega ao fim.    

 

55. Os fenômenos sociais são objeto de investigação desde o 

surgimento da filosofia, na Grécia Antiga, por volta dos 
séculos VII e VI a.C.; mas a constituição de uma ciência 
específica da sociedade remonta apenas ao século XIX. 
Considerando-se o enunciado acima, assinale a alternativa 
que apresenta as principais causas que contribuíram para o 
nascimento da Sociologia na Europa do século XIX.  
a)  As modificações no modo vigente de compreender os 

povos tribais na Europa do século XIX possibilitaram a 
constituição da Sociologia.    

b)  As alterações na mentalidade religiosa na Europa do século 
XIX condicionaram o surgimento da Sociologia.    

c)  As mudanças econômicas, políticas e sociais que 
moldaram as sociedades europeias do século XIX geraram 
perguntas ('questão social') que demandaram a constituição 
da Sociologia.    

d)  As mutações ocorridas na filosofia e na moral das 
sociedades europeias do século XVI contribuíram para o 
surgimento da Sociologia.    

e)  As transformações na sensibilidade estética das 
sociedades europeias do século XIX favoreceram o 
processo de formação da Sociologia.    

   
56. Em filosofia política, o contratualismo visa à construção de 

uma “teoria racional sobre a origem e o fundamento do Estado 
e da sociedade política”. O modelo contratualista é “... 
construído com base na grande dicotomia ‘estado (ou 
sociedade) de natureza / estado (ou sociedade) civil’” (cf. 
BOBBIO), sendo que a passagem do estado de natureza para 
o estado civil ocorre mediante o contrato social. 
 
Considerando o texto acima e as diferentes teorias 
contratualistas, é INCORRETO afirmar que  

a)  o ponto de partida, no pensamento contratualista, para a 
análise da origem e fundamento do Estado, é o estado 
político historicamente existente, cujo princípio de 
legitimação de sua efetividade histórica é o consenso.    

b)  os elementos constitutivos do estado de natureza são 
indivíduos singulares, livres e iguais uns em relação aos 
outros, sendo o estado de natureza um estado no qual 
reinam a igualdade e a liberdade.    

c)  para o contratualismo, a sociedade política, em 
contraposição a qualquer forma de sociedade natural, 
encontra seu princípio de fundamentação e legitimação no 
consenso dos indivíduos participantes do contrato social.    

d)  diferentemente de Locke, que concebe o estado de 
natureza como um “estado de relativa paz, concórdia e 
harmonia”, para Hobbes, o estado de natureza é um estado 
de guerra generalizada, de todos contra todos, de 
insegurança e violência.    

e)  a passagem do estado de natureza para o estado civil 
ocorre mediante uma ou mais convenções, ou seja, 
mediante “um ou mais atos voluntários e deliberados dos 
indivíduos interessados em sair do estado de natureza”, e 
ingressar no estado civil.    
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57. Leia os enunciados abaixo a respeito do pensamento 

filosófico de Sócrates. 
 
I.  O texto Apologia de Sócrates, cujo autor é Platão, apresenta 

a defesa de Sócrates diante das acusações dos atenienses, 
especialmente, os sofistas, entre os quais está Meleto. 

II.  Sócrates dispensa a ironia como método para refutar as 
acusações e calúnias sofridas no processo de seu 
julgamento.  

III.  Entre as acusações que Sócrates recebe está a de 
“corromper a juventude”. 

IV.  Sócrates é acusado de ensinar as coisas celestes e 
terrenas, a não acreditar nos deuses e a tornar mais forte 
a razão mais débil. 

V.  Sócrates nega que seus acusadores são ambiciosos e 
resolutos e, em grande número, falam de forma 
persuasiva e persistente contra ele.  

 
Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas 
corretas  
a) II, IV e V.    
b) I, III e IV.    
c) I, III e V.    
d) II, III e V.    
e) I, II e III.    
   
58. “É no plano político que a Razão, na Grécia, primeiramente se 
exprimiu, constituiu-se e formou-se. A experiência social pode 
tornar-se entre os gregos o objeto de uma reflexão positiva, 
porque se prestava, na cidade, a um debate público de 
argumentos. O declínio do mito data do dia em que os primeiros 
Sábios puseram em discussão a ordem humana, procuraram 
defini-la em si mesma, traduzi-la em fórmulas acessíveis a sua 
inteligência, aplicar-lhe a norma do número e da medida. Assim se 
destacou e se definiu um pensamento propriamente político, 
exterior a religião, com seu vocabulário, seus conceitos, seus 
princípios, suas vistas teóricas. Este pensamento marcou 
profundamente a mentalidade do homem antigo; caracteriza uma 
civilização que não deixou, enquanto permaneceu viva, de 
considerar a vida pública como o coroamento da atividade 
humana”. 
 
Considerando a citação acima, extraída do livro As origens do 
pensamento grego, de Jean Pierre Vernant, e os conhecimentos 
da relação entre mito e filosofia, é incorreto afirmar que  
a) os filósofos gregos ocupavam-se das matemáticas e delas se 

serviam para constituir um ideal de pensamento que deveria 
orientar a vida pública do homem grego.    

b) a discussão racional dos Sábios que traduziu a ordem humana 
em fórmulas acessíveis a inteligência causou o abandono do 
mito e, com ele, o fim da religião e a decorrente exclusividade 
do pensamento racional na Grécia.    

c) a atividade humana grega, desde a invenção da política, 
encontrava seu sentido principalmente na vida pública, na qual 
o debate de argumentos era orientado por princípios racionais, 
conceitos e vocabulário próprios.    

d) a política, por valorizar o debate publico de argumentos que 
todos os cidadãos podem compreender e discutir, comunicar e 
transmitir, se distancia dos discursos compreensíveis apenas 
pelos iniciados em mistérios sagrados e contribui para a 
constituição do pensamento filosófico orientado pela Razão.    

e) ainda que o pensamento filosófico prime pela racionalidade, 
alguns filósofos, mesmo após o declínio do pensamento 
mitológico, recorreram a narrativas mitológicas para expressar 
suas ideias; exemplo disso e o “Mito de Er” utilizado por Platão 
para encerrar sua principal obra, A República.    

   
 
 

59. Leia o texto a seguir.  

 
Kant, mesmo que restrito à cidade de Königsberg, 
acompanhou os desdobramentos das Revoluções Americana 
e Francesa e foi levado a refletir sobre as convulsões da 
história mundial. Às incertezas da Europa plebeia, 
individualista e provinciana, contrapôs algumas certezas da 
razão capazes de restabelecer, ao menos no pensamento, a 
sociabilidade e a paz entre as nações com vista à constituição 
de uma federação de povos – sociedade cosmopolita. 
 
(Adaptado de: ANDRADE, R. C. “Kant: a liberdade, o indivíduo e a república”. In: WEFORT, F. 
C. (Org.). Clássicos da política. v.2. São Paulo: Ática, 2003. p.49-50.) 

 
Com base nos conhecimentos sobre a Filosofia Política de 
Kant, assinale a alternativa correta.  
a)  A incapacidade dos súditos de distinguir o útil do prejudicial 

torna imperativo um governo paternal para indicar a 
felicidade.    

b)  É chamado cidadão aquele que habita a cidade, sendo 
considerados cidadãos ativos também as mulheres e os 
empregados.    

c)  No Estado, há uma igualdade irrestrita entre os membros 
da comunidade e o chefe de Estado.    

d)  Os súditos de um Estado Civil devem possuir igualdade de 
ação em conformidade com a lei universal da liberdade.    

e)  Os súditos estão autorizados a transformar em violência o 
descontentamento e a oposição ao poder legislativo 
supremo.    

   
60. “Nada indigna mais uma cabeça filosófica do que ouvir 

dizer que, de agora em diante, toda filosofia tem de ficar 
aprisionada nos grilhões de um único sistema. Nunca esse 
espírito se sentira maior do que ao ver diante de si a infinidade 
do saber. Toda a sublimidade de sua ciência consistiria 
justamente em nunca poder perfazer-se. No instante em que 
ele próprio acreditasse ter perfeito seu sistema, ele se tornaria 
insuportável para si mesmo. Nesse mesmo instante, deixaria 
de ser criador e se reduziria a um instrumento de sua criatura. 
[…] nada pode ser mais pernicioso para a dignidade da 
filosofia que a tentativa de forçá-la a entrar nos limites de um 
sistema teórico universalmente válido”. Schelling. 

 
Considerando o texto acima, é INCORRETO afirmar que  

a)  a filosofia tem, além de seu aspecto teórico, um aspecto 
prático ligado à criação de sistemas.    

b)  a dignidade da filosofia está em colocar-nos diante de um 
horizonte infinito de conhecimento.    

c)  a filosofia, enquanto atividade criadora humana, tem 
inúmeras possibilidades de expressão teórica.    

d)  a filosofia é uma atividade que não deve atingir um 
acabamento definitivo por meio de um sistema teórico.    

e)  a filosofia, para a grandeza do espírito humano, deve 
realizar um sistema teórico universal, perfeito e definitivo.    

  


