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Aluno(a):  
 

 

 

CONCURSO DE 
BOLSAS 2016 

Prova 01-A 
 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

1. Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES contém um total de 60 TESTES. Caso contrário solicite ao fiscal da 

sala um outro CADERNO COMPLETO. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

 

2. Para cada QUESTÃO existe apenas UMA resposta correta. 

 

3. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a alternativa que corresponda à resposta correta. Essa 

alternativa (A, B, C, D ou E) deve ser marcada na folha de respostas que você recebeu, preenchendo completamente o 

espaço destinado a ela. 

Observe: 

ERRADO ERRADO ERRADO

( A ) ( A ) ( A ) ( A )

CORRETO

 
4. Não será permitida qualquer espécie de CONSULTA, nem o uso de máquina calculadora. 

 

5. É PROIBIDO pedir ou emprestar QUALQUER MATERIAL durante a realização da prova. 

 

6. Você terá três  horas e trinta minutos  para responder a todas as questões e preencher a folha de respostas. 

 

7. Não é permitida a saída antes de 1h de duração da prova. 

 

8. Não é permitido levar o caderno de questões ao sair da prova. 

 

Boa Prova! 
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01- (Fuvest) Observe o mapa abaixo. 

 

 
Com base no mapa e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.  

 

a) O rio São Francisco foi caminho natural para a expansão da cana-de-açúcar e do algodão da Zona da 

Mata, na Bahia, até a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro.  

b) A ocupação territorial de parte significativa dessa região foi marcada por duas características 

geomorfológicas: a serra do Espinhaço e o vale do rio São Francisco.  

c) Essa região caracterizava-se, nesse período, por paisagens onde predominavam as minas e os currais, mas 

no século XIX a mineração sobrepujou as outras atividades econômicas dessas capitanias.  

d) O caminho pelo rio São Francisco foi estabelecido pelas bandeiras paulistas para penetração na região 

aurífera da Chapada dos Parecis e posterior pagamento do “quinto” na sede da capitania, em Salvador.  

e) As bandeiras que partiam da Capitania da Bahia de Todos os Santos para a Capitania de São Paulo e  

Minas de Ouro propiciaram o surgimento de localidades com economia baseada na agricultura monocultora 

de exportação.  
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02- (Fuvest) Se o açúcar do Brasil o tem dado a conhecer a todos os reinos e províncias da Europa, o tabaco 

o tem feito muito afamado em todas as quatro partes do mundo, em as quais hoje tanto se deseja e com 

tantas diligências e por qualquer via se procura. Há pouco mais de cem anos que esta folha se começou a 

plantar e beneficiar na Bahia [...] e, desta sorte, uma folha antes desprezada e quase desconhecida tem dado 

e dá atualmente grandes cabedais aos moradores do Brasil e incríveis emolumentos aos Erários dos 

príncipes.  

ANTONIL André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas.São Paulo: EDUSP, 2007. 

Adaptado.  
 

O texto acima, escrito por um padre italiano em 1711, revela que: 

 

a) o ciclo econômico do tabaco, que foi anterior ao do ouro, sucedeu o da cana-de-açúcar.   

b) todo o rendimento do tabaco, a exemplo do que ocorria com outros produtos, era direcionado à metrópole.   

c) não se pode exagerar quanto à lucratividade propiciada pela cana-de-açúcar, já que a do tabaco, desde seu 

início, era maior.   

d) os europeus, naquele ano, já conheciam plenamente o potencial econômico de suas colônias americanas.   

e) a economia colonial foi marcada pela simultaneidade de produtos, cuja lucratividade se relacionava com 

sua inserção em mercados internacionais.  

 

03- (Fuvest) Não há dúvida de que os republicanos de São Paulo e do Rio de Janeiro representavam 

preocupações totalmente distintas. Enquanto os republicanos da capital, ou melhor, os que assinaram o 

Manifesto de 1870, refletiam as preocupações de intelectuais e profissionais liberais urbanos, os paulistas 

refletiam preocupações de setores cafeicultores de sua província. [...] A principal preocupação dos paulistas 

não era o governo representativo ou os direitos individuais, mas simplesmente a federação, isto é, a 

autonomia estadual. 

(José Murilo de Carvalho. A construção da ordem, 1980.) 
 

As diferenças entre os republicanos de São Paulo e do Rio de Janeiro, nas décadas de 1870 e 1880, podem 

ser explicadas, entre outros fatores: 

 

a) pelo interesse dos paulistas em reduzir a interferência do governo central nos seus assuntos econômicos e 

em concentrar, na própria província, a maior parte dos recursos obtidos com exportação.  

b) pela disposição dos intelectuais da capital de assumir o controle pleno da administração política nacional 

e de eliminar a hegemonia econômica dos cafeicultores e comerciantes de São Paulo.  

c) pela ausência de projetos políticos nacionais comuns aos representantes de São Paulo e do Rio de Janeiro 

e pela defesa pragmática dos interesses econômicos das respectivas províncias.  

d) pelo esforço dos paulistas em eliminar as disparidades regionais e em aprofundar a unidade do país em 

torno de um projeto de desenvolvimento econômico nacional.  

e) pela presença dos principais teóricos ingleses e franceses do liberalismo no Rio de Janeiro e por sua 

influência junto à intelectualidade local e ao governo monárquico.  

 

4 - (Unesp). 
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A imagem reproduz um auto de fé. Essas cerimônias: 

  

a) ocorreram em todos os países da Europa e nas regiões colonizadas por portugueses e espanhóis.  

b) permitiram a difusão do catolicismo e tiveram papel determinante na erradicação do protestantismo na 

Europa central.  

c) eram conduzidas por autoridades leigas, pois a Igreja Católica não tinha vínculo com a perseguição e a 

punição dos hereges.  

d) tinham caráter exemplar, expondo publicamente os réus forçados a pedir perdão, antes de serem 

encaminhados para a execução.  

e) visavam a executar os judeus e islâmicos, não atingindo protestantes nem católicos romanos ou 

ortodoxos.  

 

5- (Unesp) Os centros artísticos, na verdade, poderiam ser definidos como lugares caracterizados pela 

presença de um número razoável de artistas e de grupos significativos de consumidores, que por motivações 

variadas — glorificação familiar ou individual, desejo de hegemonia ou ânsia de salvação eterna — estão 

dispostos a investir em obras de arte uma parte das suas riquezas. Este último ponto implica, evidentemente, 

que o centro seja um lugar ao qual afluem quantidades consideráveis de recursos eventualmente destinados à 

produção artística. Além disso, poderá ser dotado de instituições de tutela, formação e promoção de artistas, 

bem como de distribuição das obras. Por fim, terá um público muito mais vasto que o dos consumidores 

propriamente ditos: um público não homogêneo, certamente (...). 

(Carlo Ginzburg. A micro-história e outros ensaios, 1991.) 
 

Os “centros artísticos” descritos no texto podem ser identificados: 

 

a) nos mosteiros medievais, onde se valorizava especialmente a arte sacra.  

b) nas cidades modernas, onde floresceu o Renascimento cultural.  

c) nos centros urbanos romanos, onde predominava a escultura gótica.  

d) nas cidades-estados gregas, onde o estilo dórico era hegemônico.  

e) nos castelos senhoriais, onde prevalecia a arquitetura românica.  

 

06- (Unesp) Nas primeiras sequências de O triunfo da vontade [filme alemão de 1935], Hitler chega de 

avião como um esperado Messias. O bimotor plaina sobre as nuvens que se abrem à medida que ele desce 

sobre a cidade. A propósito dessa cena,a cineasta escreveria: “O sol desapareceu atrás das nuvens.Mas 

quando o Führerchega, os raios de sol cortam o céu, o céu hitleriano”. 

(Alcir Lenharo. Nazismo, o triunfo da vontade, 1986.) 

 

O texto mostra algumas características centrais do nazismo:  

 

a) o desprezo pelas manifestações de massa e a defesa de princípios religiosos do catolicismo.  

b) a glorificação das principais lideranças políticas e a depreciação da natureza.  

c) o uso intenso do cinema como propaganda política e o culto da figura do líder.  

d) a valorização dos espaços urbanos e o estímulo à migração dos camponeses para as cidades.  

e) o apreço pelas conquistas tecnológicas e a identificação do líder como um homem comum.  

 

07- (Unesp)  O caudilhismo é um fenômeno político hispano-americano do século XIX, que se associa:  

 

a) à resistência contra o intervencionismo norte-americano, sobretudo nas áreas do Caribe e América 

Central.  

b) às guerras civis entre unitários e federalistas durante o processo de formação dos Estados nacionais.  

c) aos pensadores liberais que lutaram pela emancipação política e econômica do continente.  

d) às lideranças militares que atuaram nas guerras de independência e defenderam a unificação do 

continente. 

e) ao temor, manifesto sobretudo na região do Prata, de que o Império brasileiro avançasse militarmente para 

o sul.  
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08- (Unesp)  Para o geógrafo Aziz NacibAb’Sáber, o domínio morfoclimático e fitogeográfico pode ser 

entendido como um conjunto espacial extenso, com coerente grupo de feições do relevo, tipos de solo, 

formas de vegetação e condições climático-hidrológicas. 

 

 
 

São características do domínio morfoclimático dos Mares de Morros:  

 

a) relevo com morros residuais; solos litólicos; vegetação formada por cactáceas, bromeliáceas e árvores; 

clima semiárido.  

b) relevo com topografia mamelonar; solos latossólicos; floresta latifoliada tropical; climas tropical e 

subtropical úmido.  

c) relevo de chapadas e extensos chapadões; solos latossólicos; vegetação com arbustos de troncos e galhos 

retorcidos; clima tropical.  

d) relevo de planaltos ondulados; manchas de terra roxa; vegetação de pinhais altos, esguios e imponentes; 

clima temperado úmido de altitude.  

e) relevo baixo com suaves ondulações; terrenos basálticos; vegetação herbácea; clima subtropical.  

 

09- (Unesp)  Leia. 

 

Imagens de satélite comprovam aumento da cobertura florestal no Paraná. 

 

O constante monitoramento nas áreas em recuperação do Programa Mata Ciliar, com o apoio de imagens de 

satélite, tem demonstrado um aumento significativo da cobertura florestal das áreas de preservação 

permanente, reserva legal e Unidades de Conservação, integrantes do Corredor de Biodiversidade. 

(www.mataciliar.pr.gov.br) 
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As matas ciliares são: 

 

a) florestas tropicais em margens de rios, cujo papel é regular fluxos de água, sedimentos e nutrientes entre 

os terrenos mais altos da bacia hidrográfica e o ecossistema aquático. O mau uso dessas áreas provoca 

erosão das encostas e assoreamento do leito fluvial.  

b) florestas temperadas, cujo papel é de filtro entre o solo e o ar, possibilitando a prática da agricultura sem 

prejudicar o ecossistema atmosférico. O mau uso dessas áreas provoca erosão do solo e contaminação do ar.  

c) florestas subtropicais, cuja função é preservar a superfície do solo, proporcionando a diminuição da 

filtragem e o aumento do escoamento superficial. O mau uso dessas áreas provoca aumento da radiação 

solar e estabilidade térmica do solo.  

d) coberturas vegetais que ficam às margens dos lagos e nascentes, atuam como reguladoras do fluxo de 

efluentes e contribuem para o aumento dos nutrientes e sedimentos que percolam o solo. O mau uso dessas 

áreas provoca evaporação e rebaixamento do nível do lençol freático.  

e) formações florestais que desempenham funções hidrológicas de estabilização de áreas críticas em topos 

de morros, cumprindo uma importante função de corredores para a fauna. O mau uso dessas áreas provoca 

desmatamento e deslizamento das encostas.  

 

10- (Unesp 2011). 

   

 
 

A partir da observação da distribuição das multinacionais no espaço terrestre, pode-se afirmar que: 

 

a) o continente americano apresenta uma distribuição equilibrada de localização das sedes das 500 maiores 

empresas multinacionais.  

b) a estratégia utilizada para localização das sedes é a redução= das desigualdades mundiais.  

c) as sedes das empresas multinacionais concentram-se nos países desenvolvidos, do chamado Norte.  

d) as empresas multinacionais estão presentes homogeneamente em todos os hemisférios.  

e) a maior presença ocorre nos países da África do Sul, Japão, Índia e Brasil, que compõem o BRICA.  



7 
 

11- (Unesp) Analise o gráfico sobre a evolução ocorrida e a perspectiva de crescimento da população 

mundial no período de 1950 a 2050. 

 

 
 

A partir da análise do gráfico, pode-se afirmar que: 

 

a) a população da América do Norte apresenta um expressivo crescimento populacional no período de 1950 

a 2050, superando a taxa de crescimento da África.  

b) a Ásia apresenta o maior total absoluto da população mundial, mas perde para a Oceania no ritmo do 

crescimento populacional em termos relativos, em todo o período analisado.  

c) a Europa, no período de 2005 a 2050, projeta um crescimento negativo, com índices que mostram uma 

redução populacional.  

d) a África apresenta o menor crescimento em termos absolutos no período de 1950 a 2050, perdendo sua 

posição de segunda colocada entre as regiões mais populosas do mundo.  

e) a América do Norte apresenta o maior crescimento populacional em termos absolutos no período de 1950 

a 2050 e é mais populosa do que a América Latina e Caribe.  
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12- (Unesp) Euclides da Cunha em Os Sertões descreve a campanha de Canudos. No esboço geológico do 

Sertão de Canudos, feito por ele, é possível distinguir a região. 

 

 
 

Em seu livro, abordava e enfatizava os elementos geográficos que dificultavam as rotas dos que se dirigiam 

para Canudos. A descrição refere-se: 

 

a) à Depressão Sertaneja e Sanfranciscana na região nordestina, no estado da Bahia, da caatinga da bacia 

hidrográfica do rio São Francisco, de clima nordestino – semiárido.  

b) ao Planalto Arenítico-Basáltico na região Sul, no estado de Santa Catarina, da vegetação de campos, da 

bacia hidrográfica do rio Paraná, de clima de altitude – tropical de altitude.  

c) ao Planalto das Guianas na região Nordeste, da caatinga, da bacia hidrográfica do rio São Francisco e 

bacias secundárias, de clima equatorial.  

d) ao Planalto Atlântico na região Sudeste, da mata atlântica, da bacia hidrográfica do rio Paraná e bacias 

secundárias, de clima árido.  

e) ao Planalto Central Brasileiro na região Norte, da bacia hidrográfica do rio Tocantins, da vegetação de 

campos, de clima de altitude – tropical de altitude.  
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13- 

 
 

Na tirinha acima, quase todas as pessoas possuem um comportamento similar. Nesse caso específico, pode-

se dizer que o consumo se tornou, segundo a abordagem durkheimiana:  
 

a) Um fato social.  

b) Uma anomia social.  

c) Um erro social.  

d) Uma morte social.  

e) Uma modalidade social.  

 

14- O socialismo científico tem as seguintes características, exceto: 
 

a) desenvolvimento por Marx e Engels. 

b) a crise do capitalismo daria origem ao socialismo. 

c) luta de classe entre burguesia e proletariado. 

d) ditadura do proletariado. 

e) teoria da mais-valia com ênfase na defesa da propriedade privada. 
 

15- Considere um relógio cujo ponteiro dos minutos tem 1,0 cm de comprimento. As afirmações a seguir são 

referentes à extremidade desse ponteiro. 

Dado:Considere que o relógio Funciona corretamente. 
 

I- Sua velocidade angular é de 𝜋 rad/min. 

II- Sua velocidade escalar é de 2𝜋cm/h. 

III- Sua frequência é de aproximadamente 0,017 rpm. 

IV- Entre 13h05min e 13h12min de um mesmo dia, o ponteiro anda um ângulo de 35º. 
 

Estão corretas apenas: 
 

a) I, II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) I e IV. 

d) II e III. 

e) II, III e IV. 
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Nº de 
organismos 

aeróbios 

Quantidade 
de gás 

oxigênio 

Nº de 
organismos 
anaeróbios 

Biodiversidade 

Aumento 
seguido de 
diminuição 

 

Diminuição 
 

Aumento 
 

Diminuição 

Constante Diminuição Constante Diminuição 

Diminuição Constante Aumento Diminuição 

Aumento Aumento Diminuição Constante 

Diminuição 
seguida de 
aumento 

 
Aumento 

 
Constante 

 
Aumento 

 

16- A braquiterapia é uma radioterapia interna utilizada no tratamento contra alguns tipos de câncer. 

Nesse processo, uma cápsula contendo material radioativo, chamada de “semente”, é implantada, por meio 

de um cateter, na área do tumor cancerígeno. Nesses procedimentos, normalmente, usa-se o isótopo iodo-

125; porém, estudos recentes mostraram que o uso do isótopo paládio-103 pode diminuir os efeitos 

colaterais provocados por esses intensos tratamentos. 

Sabendo que o número atômico do paládio é 46 e o do iodo é 53, o número de nêutrons que os isótopos de 

paládio e iodo, citados no texto, apresentam são, respectivamente. 

 

a) 103 e 125. 

b) 72 e 57. 

c) 50 e 82. 

d) 82 e 50. 

e) 57 e 72. 

 

17- A penicilina foi o primeiro antibiótico utilizado clinicamente em larga escala para combater infecções 

bacterianas. No entanto, algumas bactérias sofrem mutações e passam a produzir penicilinase, uma enzima 

que degrada a penicilina. Leia o trecho a seguir, que fala sobre essa enzima. 

 

[...] Durante o processo de replicação bacteriana, a penicilina inibe as enzimas que fazem a ligação entre as 

cadeias peptídicas, impedindo, portanto, o desenvolvimento da estrutura normal do peptidoglicano. [...] 

A grande maioria das cepas de Staphylococcus  aureus e Staphylococcus epidermidis produz 

penicilinase, não sendo, portanto, a penicilina a droga de escolha para o tratamento de infecções causadas por 

estas bactérias nos dias de hoje. [...] 

Disponível  em: <www.sbp.com.br/show_item2.cfm?id_ categoria=24&id_detalhe=651&tipo_detalhe=s>. 

 

Com relação à produção de penicilinase por algumas variedades de bactérias, assinale a alternativa correta. 

 

a) É um processo que ocorre nas lamelas internas. 

b) Impede a bactéria de produzir peptidoglicano. 

c) A penicilina induz mutações para a síntese de penicilinase. 

d) Mutantes têm genes para a síntese de penicilinase. 

e) É comandada pelos mesossomos bacterianos. 

 

18- A eutrofização pode causar sérios transtornos a um ambiente aquático, afetando a comunidade biológica e 

tornando inviável seu aproveitamento para o consumo humano. Esse processo é desencadeado pelo aporte 

excessivo de nutrientes, acarretando alterações ambientais em vários parâmetros. 

Assinale a alternativa que correlaciona de forma correta os fatores ligados ao processo de eutrofização. 

 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

 

 

 

 

http://www.sbp.com.br/show_item2.cfm?id_
http://www.sbp.com.br/show_item2.cfm?id_
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19- Em  relação  às  misturas  e  aos  métodos  utilizados  para  a separação de misturas, assinale a alternativa. 

correta. 

 

a) Composto,assim como misturas,são constituídos de proporções variáveis de elementos. 

b) A água é uma mistura de duas substâncias puras, oxigênio e hidrogênio. 

c) A mistura de água, óleo, areia e gelo é denominada heterogênea e apresenta três fases distintas. 

d) É possível separar macromoléculas biológicas por centrifugação. 

e) Não é possível separar uma mistura homogênea por destilação. 

 

20- No oceano, há pequenos crustáceos conhecidos como copépodes, os quais se alimentam de fitoplâncton 

e servem de alimento para outro tipo de crustáceos, os anfípodes. Algumas espécies de peixes comem 

crustáceos e são devoradas por focas, o principal alimento dos ursos-polares. 

Considerando essas informações e com base em conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) O número de ursos-polares é maior que o de anfípodes. 

b) Há mais energia armazenada no nível trófico dos ursos. 

c) A biomassa é constante ao longo das cadeias  alimentares. 

d) Na teia descrita, não estão representados todos os níveis tróficos. 

e) Na teia alimentar descrita, os produtores são o fitoplâncton e os  copépodes. 

 

21- Com o intuito de diminuir os danos à camada de ozônio, dezenas de projetos sobre a diminuição do 

consumo de substâncias que a destroem foram desenvolvidos nos últimos anos. Os bons resultados 

alcançados são frutos de uma ação conjunta entre governos e órgãos internacionais. O trecho da notícia a 

seguir comenta a participação do Brasil. 

 

O Brasil alcançou as principais metas estabelecidas para o controle do buraco da camada de ozônio, que é o 

escudo protetor da Terra contra os raios ultravioleta. A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, declarou 

como excepcional a atuação do país na redução do consumo de clorofluorcarbonos (CFCs). Presentes em 

equipamentos de refrigeração, aerossóis, entre outros produtos, os CFCs são as principais substâncias que afetam a 

concentração de gás ozônio na estratosfera. [...] 

Disponível  em:  <www.protocolodemontreal.org.br/eficiente/sites/ protocolodemontreal.org.br/pt-

br/site.php?secao=noticias&pub=265>. 

 

Assinale a alternativa que indica o correto grupo funcional ao qual os clorofluorcabonos pertencem. 

 

a) Grupo dos ácidos carboxílicos. 

b) Grupo dos fluoretos. 

c) Grupo dos haletos de alquila. 

d) Grupo dos carbetos metálicos. 

e) Grupo dos hidrocarbonetos 

 

22- Um consumidor que acha que sua conta de energia está muito alta quer resolver esse problema 

trocando seu computador e sua televisão por um único aparelho, um smartphone. A tabela a seguir contém 

a potência de cada aparelho e o tempo de uso diário de cada um, além de uma estimativa de quanto tempo 

ele pretende deixar ligado o smartphone. 

 

Aparelho Potência Tempo de uso 

diário Computador 300 W 3 h 

Televisão 200 W 1,5 h 

Smartphone 60 W 20 h (estimativa) 

 

A energia consumida pelo smartphone ao ser recarregado em uma tomada é integralmente gasta em sua 

utilização, não havendo perdas ou desperdícios. 

http://www.protocolodemontreal.org.br/eficiente/sites/
http://www.protocolodemontreal.org.br/eficiente/sites/
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Considerando que o rapaz siga rigorosamente o tempo estima- do para o uso diário do smartphone e que ele 

não altere o uso de aparelhos elétricos não relacionados na tabela, sendo R$ 0,30 o custo do kWh, devido a 

essa troca, ao final de 30 dias, o valor de sua conta de luz: 

 

a) terá uma diminuição de R$ 5,00. 

b) terá uma diminuição de R$ 7,60. 

c) terá um aumento de R$ 3,30. 

d) terá um aumento de R$ 4,50. 

e) continuará o mesmo. 

 

23-  

Transito : o maior problema de São Paulo 

 

O trânsito é um dos maiores problemas da cidade de São Paulo [...]. Rouba dos cidadãos um tempo que jamais 

será recuperado [...]. De acordo com a CET, a velocidade média hoje na cidade é de 32 quilômetros por hora no 

pico da manhã e 18 quilômetros por hora no pico da tarde. A aferição é feita apenas em alguns pontos da cidade 

[...]. 

Carolina Giovanelli et al. 1 abr. 2011. Disponível em: <http://vejasp.abril. com.br/materia/transito-sao-paulo>. 

Acesso em: 30 jan. 2013. (Adapt.). 

 

Um senhor que mora na cidade de São Paulo passa frequentemente pela situação comentada na notícia. 

Todos os dias, ele sai de sua casa, pega seu filho na escola e retorna à sua casa. Seu filho, procurando 

ajudá-lo a descobrir o melhor trajeto, começou a observar a distância que estavam com relação à sua casa 

enquanto media o tempo que o percurso durava. O gráfico a seguir, feito por seu filho, representa a 

posição desse carro em função do tempo, tendo como origem a casa. 

 
O filho desconsiderou os intervalos de tempo das acelerações e desacelerações do veículo por julgá-las 

desprezíveis (como mos- trado no gráfico). Para ver em qual trecho o pai ia mais rápido, em qual ia mais 

lentamente e em qual ele ficava parado, o filho analisou o gráfico e chegou a algumas conclusões. 

Considerando o caminho de ida e o de volta como retos, assina-le, dentre as alternativas a seguir, aquela que 

traz a correta conclusão a que o filho chegou. 

 

a) Os trechos I, III e V correspondem a movimentos com acelerações constantes e não nulas. 

b) A aceleração no trecho II é nula, porém não no trecho III. 

c) A velocidade no trecho I é constante e maior que a velocidade no trecho III (também constante). 

d) A velocidade média do pai pode ser obtida pela média das velocidades nos trechos I, II, III, IV e V. 

e) Do trecho III para o trecho IV, há inversão no sentido da velocidade. 

http://vejasp.abril/
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24-  

Vale do Juruá é campeão na luta contra a malária nas Américas 2013. 

 

A região do Vale do Juruá no Acre, pela terceira vez consecutiva, foi indicada como a melhor estratégia de combate 

à malária na América do Sul. 

Uma das estratégias que têm colaborado para que o número de casos da doença venha diminuindo, gradativamente, é 

a entrega de mosquiteiros impregnados com repelente. 

No Brasil, a transmissão da malária está quase que totalmente restrita à região amazônica, área endêmica para a 

doença no Brasil. Os sintomas são pouco específicos, os mais comuns são dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, 

febre alta e calafrios. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente toda a medicação para o tratamento da 

malária, sendo que, para cada espécie de plasmódio, há medicamentos ou associações de medicamentos específicos 

em dosagens adequadas à situação de cada paciente. 

Disponível  <www.oriobranco.net/acre/34938-vale-do-jurua-e-campeao-na-luta-contra-a-malaria-

nasamericas2013.html>.Acesso em: 30 jan. 2014. (Adapt.). 

 

Dezenas de milhares de casos da malária ocorrem anualmente no Brasil, muitas vezes culminando na morte 

daqueles que foram infectados. Considerando as informações trazidas no texto, com relação à malária, infere-

se que: 

 

a) a utilização de repelentes visa afastar o parasita da doença, um protozoário flagelado. 

b) a endemia da malária na região amazônica deve-se à preferência do plasmódio ao clima quente e úmido. 

c) o uso da medicação busca evitar que o doente seja contaminado novamente pela mesma doença. 

d) os mosquiteiros têm por finalidade impedir que o vetor da doença entre nas casas e transmita a doença. 

e) os sintomas, como a febre alta e os calafrios, são resultados do ataque exclusivo aos linfócitos T. 

 

25-  

Aquecimento perturba correntes de ar e gera fenômenos climáticos extremos no mundo, diz pesquisa. 
 

Especialistas em clima determinaram que o aquecimento global está provocando fenômenos meteorológicos 

extremos − como secas, ondas de calor e frio − ao perturbar as correntes atmosféricas que circulam no Hemisfério 

Norte. 

Uma pesquisa revela que os devastadores fenômenos são consequência de uma mesma perturbação das correntes 

atmosféricas que circulam sobre o Hemisfério Norte do planeta, afetadas pelo aquecimento derivado das 

emissões de gases do efeito estufa de- correntes de atividades humanas. 

“Uma parte importante da circulação do ar nas latitudes médias da Terra assume habitualmente a forma de ondas 

que se deslocam em torno do globo, oscilando entre as regiões tropicais e árticas”, explica o principal autor do 

estudo, Vladimir Petukhov, do Instituto de Pesquisa do Impacto do Clima Potsdam (PIK), na Alemanha. 

“Quando estas ondas oscilam para cima, aspiram o ar quente dos trópicos para Europa, Rússia ou Estados 

Unidos e, quando se movem para baixo, produzem o mesmo fenômeno, mas com as massas de ar frio do 

Ártico”, revela o estudo publicado no PNAS (Anais da Academia de Ciências dos Estados Unidos). [...] 
Disponível  em:  <http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/ redacao/2013/02/26/aquecimento-pertuba-

correntes-de-ar-e-gera-fenomenos-climaticos-extremos-no-mundo-diz-pesquisa.htm>.Acesso em: mar. 2013. 

 

Com relação aos deslocamentos de ar quente e ar frio na Europa, na Rússia e nos Estados Unidos, assinale a 

alternativa correta. 

 

a) Os deslocamentos de ar muitas vezes ocorrem devido a uma diferença de densidade, pois as grandes 

porções de ar quente têm densidade menor que as grandes porções de ar frio. 

b) Países como Rússia e Estados Unidos têm grande parte de seu território rodeado por oceanos, cuja água tem 

calor específico grande, o que contribui para o aumento da amplitude térmica desses países, fenômeno conhecido 

como maritimidade. 

c) Devido às massas de ar frio vindas do Ártico, a temperatura no Hemisfério Norte tende a esfriar, fazendo 

com que massas de ar quente desçam e massas de ar frio subam, provocando as correntes de ar, devido à 

diferença de densidade entre elas. 

http://www.oriobranco.net/acre/34938-vale-do-jurua-e-
http://www.oriobranco.net/acre/34938-vale-do-jurua-e-
http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/
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d) As correntes de ar que circulam no Hemisfério Norte não têm relação com as mudanças de densidade do ar, 

pois elas se formam principalmente por meio da mudança da composição química atmosférica. 

e) A emissão de gases poluentes contribui intensamente para o efeito estufa, que aumenta a temperatura do 

planeta; esse aumento de temperatura provoca aumento da densidade dos gases da atmosfera, gerando 

correntes de ar. 

 

26- Um estudante, ao passar por uma praça, após uma noite chuvosa, deparou-se no calçamento com um 

animal semelhante ao da imagem a seguir: 

 
O estudante notou que havia um par de olhos na extremidade de saliências na cabeça do animal e que o corpo 

tinha textura macia, mas não apresentava divisões externas visíveis. Pela imagem e pelas características 

apontadas, pode-se concluir corretamente que o animal pertence ao filo: 

 

a) do polvo. 

b) da minhoca. 

c) da lombriga. 

d) da serpente. 

e) do pepino-do-mar. 

 

27- Um amante da fotografia tem uma máquina fotográfica antiga e quer tirar a foto de uma cachoeira. Sua 

câmera fotográfica é constituída de uma câmara escura, em que a imagem projeta- da deve ter uma altura de 2 

cm; além disso, a distância entre o orifício da câmara escura e a imagem é de 8 cm, como indicado na figura a 

seguir: 

 
 



15 
 

Para tirar a foto da cachoeira, cuja altura é de 30 m, ele deve posicionar a sua câmera a uma distância d da 

cachoeira igual a: 

 

a) 40 m. 

b) 65 m. 

c) 90 m. 

d) 120 m. 

e) 145 m. 

 

28-  Algumas pessoas são mais suscetíveis aos efeitos do álcool, apresentando rubor e taquicardia mesmo com 

a ingestão de pequenas doses de bebida. Esses efeitos são causados por excesso de aldeído acético (CH3CHO) 

no sangue. O processo ocorre da seguinte maneira: no fígado, a álcool desidrogenase transforma o etanol em 

aldeído acético; em seguida, a acetaldeído desidrogenase transforma o aldeído acético em acetato, como ilustra 

a reação a seguir: 

 
                                                       ACETALDEIDO 
CH3CHO+NAD+ DESIDROGENASE    CH

3C00- +NADH+2H+ 

 

 

Geralmente, duas formas da acetaldeído desidrogenase são encontradas nos seres humanos: uma forma 

mitocondrial e uma citosólica. Como a forma mitocondrial é menos ativa em algumas pessoas, menos 

aldeído acético é transformado em acetato, e a quantidade restante do aldeído que não se transforma escapa 

para o sangue. 

Supondo que, em um organismo mais suscetível ao efeito do álcool, apenas 20% de 55 g de aldeído 

acético presentes no fígado tenham sido processados em acetato, assinale a alternativa que corresponde ao 

número de mols de aldeído que escapou para o sangue. 

Dado: Massa molar do CH3CHO = 44 g/mol. 

 

a) 0,5. 

b) 1,0. 

c) 1,5 

d) 2,0. 

e) 2,5 

 

29- O óxido nítrico (NO), gás poluente do ar atmosférico, tem sido estudado como um sinalizador 

biológico.  Alguns  estudos − como os da equipe do médico norte-americano Ferid Murad, que recebeu, com 

outros colegas, o prêmio Nobel de Medicina em 1998 − mostraram a importância desse gás no tratamento de 

doenças cardíacas. O óxido nítrico é um gás incolor, que, quando em contato com o oxigênio, forma o 

dióxido de nitrogênio, o qual, por sua vez, dimeriza-se, formando o tetróxido de dinitrogênio, conforme a 

equação a seguir: 

 

2NO2(g)                      N2O4(g) 

 

O dióxido de nitrogênio tem coloração castanho-avermelhada, que se torna menos intensa conforme a 

formação do tetróxido de dinitrogênio. Considerando a reação em questão, pode-se afirmar corretamente 

que o equilíbrio dado será deslocado em direção à formação do produto caso: 

 

a) o Volume de N2 o4(g) no sistema seja aumentado. 

b) o Volume de No2(g) no sistema seja aumentado. 

c) a pressão do sistema seja aumentada. 

d) o volume de ambos os gases seja diminuído na proporção estequiométrica. 

e) o volume de ambos os gases seja aumentado na proporção estequiométrica. 
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30- Em uma cultura de bactérias, cada célula da população se divide, em algum momento dentro do 

tempo de geração, fazendo com que essa população cresça segundo a relação    , em  

G indica o número de gerações necessárias para que uma população inicial (PO) de bactérias atinja 

determinado número de células P. Dessa forma, considerando a relação em questão, o número de gerações 

necessárias para que uma população inicial de mil bactérias cresça até atingir a marca de um bilhão de 

células é: 

 

a) 5. 

b) 10. 

c) 15.  

d)  20.  

e)  25 

 

31- Atualmente, nas grandes cidades brasileiras, os imensos congestionamentos provocam prejuízos cada 

vez maiores aos proprietários de veículos. O gráfico a seguir apresenta a evolução do número médio de 

quilômetros de congestionamento, em dois períodos do dia, de 2006 a 2011, da cidade de São Paulo. 

 
De acordo com o gráfico, em 2011, o número médio de quilômetros de congestionamento no período entre 

13h e 20h, em relação ao período entre 7h e 13h, foi: 

 

a)  20% superior. 

b) 25% superior. 

c) 30% superior. 

d) 35% superior. 

e)  40% superior 

 

32- São demais os perigos dessa vida para quem tem cartão. 

 

[...] Os números assustam, o cartão de crédito, modalidade mais usada por brasileiros, segundo relatório da 

Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade referente a dezembro 2012, com 

os assombrosos 9,37% ao mês, equivalente a – pasmem – 193% ao ano. Esse número é de tirar qualquer numerólogo 

do sério, ainda mais quando comparado com os míseros 7,25% ao ano da Selic ou os 5,08% ao ano da poupança. 

Para ilustrar o estrago de uma dívida no cartão, tanto a tabela como o gráfico a seguir fazem uma comparação da 

evolução de R$ 1.000 reais investidos na poupança contra uma dívida de mesmo valor no cartão de crédito no 

decorrer de 60 meses. [...] 
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É correto afirmar que a evolução dos montantes mostrada no gráfico e na tabela são funções: 

 

a) do primeiro grau. 

b) do segundo grau. 

c) polinomiais. 

d) exponenciais. 

e) logarítmicas. 
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33- Um curso de dança é formado por turmas com um número de alunos que varia de 10 a 20. O valor da 

mensalidade de cada aluno decresce linearmente em função do número de matriculados. O decréscimo 

ocorre de tal forma que, se a turma tiver o número mínimo de alunos, a mensalidade será de R$ 150,00. 

Mas, se a turma atingir o número máximo de alunos, essa mensalidade cairá para R$ 100,00. 

Se, para o curso de dança ao qual o texto se refere, o valor mensalmente arrecadado pela escola por turma de n 

alunos é dado por uma função quadrática de variável n, então, de acordo com as informações dadas, essa função 

pode ser expressa por: 

 

a) f(n) = –5n2 + 20n.  

b) f(n) = 5n2 + 200n.  

c)  f(n) = –5n2 + 200n. 

d) f(n) = 5n2 – 200n. 

e) f(n) = 5n2 – 20n. 

 

34- Instalada sobre um pedestal de 2 m de altura, uma estátua projeta, em determinada hora do dia, uma 

sombra de 5 m no solo plano em que está situada, como indica a figura a seguir: 

 
Sendo possível identificar o ponto em que termina a sombra do pedestal e começa a sombra da estátua no solo, 

se a distância desse ponto ao pedestal é X metros, a altura da estátua, em metros, equivale a: 

 

a) 10X – 2 

 

b) 
10

𝑋
 – 2 

 

c) 10 –  
2

𝑋
  

 

d) 
𝑋

5
 – 10 

 

e) 
𝑋

2
 – 5 

 

35- Em um grupo de 40 alunos, verificou-se que todos leem, pelo menos, uma das revistas A, B ou C. Sabe-

se que quem lê a revista A não lê a B, e quem lê a B não lê a C; além disso, 15 alunos leem a revista A, 15 alunos 

leem a C, e 5 alunos leem A e C. 
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Portanto, o número de alunos que lêem: 

 

a) apenas B é 10. 

b) apenas B é 15. 

c) apenas C é 20. 

d) apenas B ou apenas C é 20. 

e) apenas A ou apenas B é 20. 

 

36- Ao analisar o volume de vendas de certo produto durante um ano, verificou-se que a demanda qD e a oferta 

qo, em unidades, em função do preço unitário p, em reais, são aproximadamente dadas por: qD  = 1.000 – 20p e 

qo  = 100 + 2,5p. Com base nessas equações, é correto afirmar que, para qualquer valor no intervalo. 

 

a) 0 < p < 50, a demanda é maior que a oferta. 

b) 40 < p < 50, a demanda é maior que a oferta. 

c) 0 < p < 40, a oferta é maior que a demanda. 

d) 40 < p < 50, a oferta é maior que a demanda. 

e) 0 < p < 50, a oferta é maior que a demanda.  

 

37-   Pode-se  afirmar  corretamente  que  o  valor  da  expressão é: 

   
 

a)  2.0252. 

b) –2.0252. 

c) 5.  

d) -5 

e)  1. 

 

38- A figura a seguir mostra o terreno em que será construída uma piscina. No terreno, foram cercadas duas 

regiões quadra- das. A menor dessas regiões será cavada para dar lugar à piscina propriamente dita, e a faixa 

entre os quadrados reserva o lugar para o piso de pedra que cercará a piscina. 
 

 
Sendo a o lado do quadrado menor e x a largura da faixa entre os quadrados, pode-se expressar corretamente a 

área do quadrado maior por: 
  

a) a2 + ax + x2. 

b) a2 + 2ax + x2.  

c) a2 + 4ax + 4x2.  

d) a2 + 4x2. 

e) a2 + 2x2 
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39- A escala de magnitude aparente, utilizada atualmente para comparar o brilho entre as estrelas, foi criada 

pelo astrônomo Norman Robert Pogson em 1856. Essa escala vai de F1 até F6, em que F6 indica magnitude 

igual a 100 · F1; de modo geral, essa escala é tal que, para dois elementos m e n quaisquer do conjunto 

{1,2,3,4,5,6}, vale a expressão  Então,  usando  o  número  1,6  como  aproximação  para  a  

raiz 

quinta de 10, pode-se estimar corretamente a razão     na escala de Pogson em um valor muito próximo de: 

 

a)  0,16. 

b) 1,6. 

c)  2,5. 

d) 16. 

e)  25 

 

40- No antigo Egito, os conhecimentos matemáticos eram escritos em papiros. O papiro de Rhind, um 

documento datado de cerca de 1650 a.C., contém um problema chamado “Olho de Hórus”. Nele, estão 

descritos símbolos que lembram as partes do olho do deus Hórus, que foi despedaçado pelo deus Seth e, 

posteriormente, reconstituído pelo deus Toth. 

 
Sabendo que esses símbolos hieróglifos lembram as partes do olho  de  Hórus  e  formam  a  sequência   

assinale a alternativa que corresponde aos corretos valores de a1, a4 e da razão q, 

respectivamente. 

 

a) 1,
1

 2
 e 1. 

 

b) 1, 2 e  
1

2
 

 

c)1,1 e 2. 

 

d) 
1

2 
, 

1

16
 e 

1

2
 

 

e) 
1

2 ,
,

1

16 
 e 1. 
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41- Três ângulos não nulos, de medidas positivas e distintas,são tais que dois deles são complementares e dois 

deles são suplementares. Com base nessas afirmações, é correto afirmar que: 

 

a) um deles é um ângulo reto.  

b) os três ângulos são agudos. 

c) nenhum dos três ângulos é obtuso. 

d) apenas um dos ângulos é agudo.  

e) apenas um dos ângulos é obtuso 

 

42- Se a equação de uma reta r é - 2x +y = 3, a equação da reta s paralela à reta r, que passa pelo ponto P = (– 4, 3), 

é: 

 

a) – x+y= -1. 

b) x-y=-7. 

c) 2x-y= -8. 

d) 3x + 4y=0. 

e) -2x + y=11. 

 

43- Para realizar um desenho de um novo produto, um desenhista fez o seguinte esboço, em que A e B são 

centros das circunferências. 

 
Se o comprimento da circunferência de centro A mede 157 cm, e o da de centro B mede 31,4 cm, a diferença 

entre os raios das circunferências é de aproximadamente. 

Dado: 𝜋= 3,14 
  

a) 5 cm  

b) 10 cm 

c) 15 cm 

d) 20 cm 

e) 25 cm 

 

44- Considere os seguintes padrões formados pela junção()de quatro padrões simples A,B,C e D 
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Assinale a alternativa em que o padrão formado pela junção A * D está corretamente representado. 

 
 

45- 

                                 Eterno 

 

E como ficou chato ser moderno. Agora serei eterno. 

[...] 

Eternalidade eternite eternaltivamente  

eternuávamos 

eternissíssimo 

A cada instante se criam novas categorias do eterno. 

Carlos Drummond de Andrade. 

 

Sobre o fragmento do poema de Drummond, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) Partindo do adjetivo eterno, título do poema, há um trabalho linguístico em torno de distintas classes 

gramaticais, criando- se “novas categorias do eterno”. 

b) O recorrente uso da ideia de eterno sugere a diversidade de abordagens existentes ao assunto. 

c) Eternaltivamente é um advérbio de modo, o que pode ser justificado pelo uso do sufixo mente. 

d) Eternuávamos, seguindo a estrutura de termos como cantávamos ou limpávamos, é criado com propriedades de 

um verbo. 

e) O grau absoluto sintético em eternissíssimo faz referência à brevidade da vida, algo bastante evidente no 

texto. 

 

46-  

                    Eu, etiqueta 

 

Em minha calça está grudado um nome  

Que não é meu de batismo ou de cartório,  

Um nome... estranho. 

Meu blusão traz lembrete de bebida  

Que jamais pus na boca, nessa vida. 

Em minha camiseta, a marca de cigarro  

Que não fumo, até hoje não fumei. 
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Minhas meias falam de produtos  

Que nunca experimentei 

Mas são comunicados a meus pés.  

Meu tênis é proclama colorido 

De alguma coisa não provada  

Por este provador de longa idade.  

[...] 

     Carlos Drummond de Andrade. Disponível em: <www.socio- 

logia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/eu_etiqueta.pdf>. 

 

Considerando a construção sintática que se repete no texto, a vírgula usada no verso “Em minha camiseta, a 

marca de cigarro” 

 

a) separa palavras de valor sintático semelhantes. 

b) provoca expectativa no leitor. 

c) denota a preocupação do autor com o português coloquial. 

d) indica a elipse de um verbo. 

e) faz uma quebra sintática para dar início a uma nova ideia. 

 

47- Há alguns anos, uma novela de uma rede de televisão apresentava como parte de suas personagens alguns 

ciclistas, o que fez com que houvesse um aumento considerável no número de pessoas andando de bicicleta. 

Isso também aconteceu com o jogo de tênis, quando o tenista brasileiro Gustavo Kuerten se tornou destaque 

mundial e, com muitas inserções midiáticas, influenciou na procura pela prática do jogo. Contudo, hoje, apesar de 

existir bons atletas brasileiros, nenhum tem a mesma popularidade, e a modalidade não tem mais o mesmo 

interesse popular. 

A prática esportiva popular  sofre  grande  influência  das mídias quando pensamos em quais modalidades  

esportivas são atualmente praticadas. Nesse contexto, pode-se afirmar corretamente que a mídia tem exercido 

uma influência: 

 

a) restrita, pois quem já gostava da modalidade passa a praticar, mas quem não conhecia não se interessa. 

b) duradoura, pois, mesmo depois de sair da mídia, continua crescendo o número de praticantes da 

modalidade. 

c) parcial, pois, enquanto veiculada pela mídia, a modalidade demonstra aumento de praticantes. 

d) limitada, pois a população quer praticar, mas o custo dos equipamentos impede que as pessoas 

pratiquem. 

e) nula, pois a mídia não tem esse poder de convencimento devido à sua pequena amplitude. 

 

48-  

Senhora, partem tão tristes  

meus olhos por vós, meu bem 

que nunca tão tristes vistes 

outros nenhuns por ninguém. 

 

Tão tristes, tão saudosos, 

tão doentes da partida, 

tão cansados, tão chorosos,  

da morte mais desejosos  

cem mil vezes que da vida.  

Partem tão tristes os tristes,  

tão fora d'esperar bem, 

que nunca tão tristes vistes 

outros nenhuns por ninguém 

João Roiz de Castelo Branco. “Cantiga sua partindo-se”. 
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Sobre esse poema humanista, considere as afirmativas a seguir. 

 

I- Quanto ao conteúdo, o poema traz a sinceridade dos senti- mentos do namorado, garantida pela extensa 

descrição. 

II- Quanto à forma, a cantiga apresentada traz  em  evidência uma das características da poesia palaciana: a 

sofisticação de rima, ritmo e métrica bem marcados. 

III- Quanto à musicalidade, o ritmo do poema garante a cadên- cia na declamação. 

IV- Quanto à marca autêntica de poesia, o poema traz o máximo de sentimento. 

 

Está(ão) correta(s): 

 

a) apenas I e IV. 

b) apenas II. 

c) apenas II e III. 

d)  apenas II e IV. 

e)   todas. 

 

49- QUESTÕES ENEM 2014. 

                                                                  Censura moralista  

 

Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-se, em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo, apontando a 

precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com livros, reclamando 

da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, num nunca acabar de 

problemas e de carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja 

exatamente assim, que brasileiros leem, sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em 

conta. E, também de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em 

leitura. 

 LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 dez. 2013 (fragmento).  

 

Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram 

consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora: 

 

a) questiona ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de leitura.  

b)  critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas.  

c)  rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise da leitura.  

d)  a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas.  

e)  atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de qualidade. 

 

50-  

Quando Deus redimiu da tirania  

Da mão do Faraó endurecido 

O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 

Páscoa ficou da redenção o dia. 

 

Aquele Povo foi tão afligido 

Páscoa de flores, dia de alegria 

 O dia, em que por Deus foi redimido;  

Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia.  

 

Pois mandado pela alta Majestade  

Nos remiu de tão triste cativeiro,  

Nos livrou de tão vil calamidade.  
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Quem pode ser senão um verdadeiro  

Deus, que veio estirpar desta cidade  

O Faraó do povo brasileiro.  

 

DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de Matos. São Paulo: Globo, 2006.  

 

Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de 

Gregório de Matos apresenta temática expressa por : 

 

a)  visão cética sobre as relações sociais.  

b)  preocupação com a identidade brasileira.  

c)  crítica velada à forma de governo vigente.  

d) Reflexão sobre os dogmas do cristianismo.  

e)  questionamento das práticas pagãs na Bahia.  

 

51- Depois de muita e boa chuva, Célia voltava de Belo Horizonte para sua casa no interior do Estado. Era bom 

viajar de ônibus, vendo, parecia-lhe que pela primeira vez, o verde rebrotando com força. Ouviu um passageiro 

falando pra ninguém: que cheiro de mato! Sol farto e os moradores desses conjuntos habitacionais de caixa de 

papelão e zinco, que brotam como grama à margem das rodovias, aproveitavam pra esquentar o couro rodeados de 

criança e cachorro. Os deserdados desfilavam, a moça e seu namorado com bota de imitação de peão boiadeiro 

iam de mãos dadas, com certeza à casa de uma tia da moça, comunicar que pretendiam se casar. Uma avó 

gorda com seu neto também passou, ela de sombrinha, ele de calcinha comprida de tergal. Iam aonde? Célia 

fantasiou, ah, com certeza na casa de uma comadre da avó, uma amiga dela de juventude. O menino ia sentir 

demais a morte daquela avó que lhe pegava na mão de um jeito que nem sua mãe fazia. Desceram três moços de 

bermuda e camisa do Clube Atlético Mineiro, e um quarto com grande inscrição na camiseta: SÓ CRISTO 

SALVA! Camiseta e bermuda não favorecem a ninguém, ela pensou desgostosa com a feiura das roupas. 

Bermudas principalmente, teria que se ter menos de dez anos pra se usar aquela invenção horrorosa. Teve dó dos 

moços que só conheciam futebol e dupla sertaneja. Foi um pensamento soberbo, se arrependeu na hora. Tinha 

preconceitos, lembrou-se de que gostara muito de um jogo de futebol em Londrina, rodeada de palavrões e chup-

chup com água de torneira e famílias inteiras se esturricando gozosamente entre pão com molho e adjetivos 

brutais, prodigiosamente colocados, lindos e surpreendentes como as melhores invenções da poesia. Concluiu 

sonolenta, o mundo está certo. Uma criança começou a chorar muito alto: quero ficar aqui não, quero sentar 

com meu pai, quero o meu pai. A mãe parecia muito agoniada e pelo tom do choro Célia achou que ela abafava 

a boca da criança com uma fralda ou a apertava raivosa contra o peito, envergonhada de ter filha chorona. 

Suposições. Tudo estava muito bom naquele dia, não sofria com nada, nem ao menos quis ajudar a mãe, botar a 

menina no colo, estas coisas em que era presta e mestra. Assistia ao mundo, rodava macio tudo, o ônibus, a vida, 

nem protagonista nem autora, era figurante, nem ao menos fazia o ponto naquele teatro perfeito, era só plateia. 

Aplaudia, gostando sinceramente de tudo. Contra céu azul e cheiro de mato verde Deus regia o planeta. Estava 

muito surpresa com a perfeita mecânica do mundo e muitíssimo agradecida por estar vivendo. Foi quando teve o 

pensamento de que tudo que nasce deve mesmo nascer sem empecilho, mesmo que os nascituros formem hordas e 

hordas de miseráveis e os governos não saibam mais o que fazer com os sem-teto, os sem-terra, os sem-dentes e as 

igrejas todas reunidas em concílio esgotem suas teologias sobre caridade discernida e não tenhamos mais tempo 

de atender à porta a multidão de pedintes. Ainda as- sim, a vida é maior, o direito de nascer e morar num caixote à 

beira da estrada. Porque um dia, e pode ser um único dia em sua vida, um deserdado daqueles sai de seu buraco 

à noite e se maravilha. Chama seu compadre de infortúnio: vem cá, homem, repara se já viu o céu mais estrelado 

e mais bonito que este! Para isto vale nascer. 

Adélia Prado. “Rodando”. Disponível em: 

<www.releituras.com/aprado_rodando.asp>. (Adapt.). 

 

 

 

 

 

http://www.releituras.com/aprado_rodando.asp
http://www.releituras.com/aprado_rodando.asp
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No texto em questão, nota-se a presença do discurso indireto livre e do discurso direto, respectivamente, em: 

 

a) “Assistia ao mundo, rodava macio tudo, o ônibus, a vida, nem protagonista nem autora, era figurante 

[...]”/“Foi quando teve o pensamento de que tudo que nasce deve mesmo nascer sem empecilho”. 

b) “[...] vem cá, homem, repara se já viu o céu mais estrelado e mais bonito que este!”/“Contra céu azul e cheiro 

de mato ver- de Deus regia o planeta”. 

c) “Depois de muita e boa chuva, Célia voltava de Belo Horizon- te para sua casa no interior do 

Estado.”/“Ainda assim, a vida é maior, o direito de nascer e morar num caixote à beira da estrada”. 

d) “[...] ah, com certeza na casa de uma comadre da avó, uma amiga dela de juventude.”/“[...] quero ficar aqui 

não, quero sentar com meu pai, quero o meu pai”. 

e) “[...] um quarto com grande inscrição na camiseta: SÓ CRIS- TO SALVA!”/“Teve dó dos moços que só 

conheciam futebol e dupla sertaneja”. 

 

52-  

A palavra   filosofia 

 

A palavra filosofia é grega. É composta de duas outras: philo e sophia. Philo deriva-se de philia, que significa 

amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Sophia quer dizer sabedoria e dela vem a palavra sophos, sábio. 

Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. 

Filósofo: o que ama a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber. 

Assim, filosofia indica um estado de espírito, o da pessoa que ama, isto é, deseja o conhecimento, o estima, o 

procura e o respeita.  

Marilena Chaui. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. (Adapt.). 

 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o objetivo cen- tral do texto. 

 

a) Incentivar os leitores ao aprendizado da filosofia e suas teorias, para que assim tenham relações sociais mais 

amistosas. 

b) Mostrar a etimologia do termo filosofia, indicando, em paralelo, o sentido do termo como o anseio ao 

conhecimento. 

c) Esclarecer conceitos errôneos cometidos frequentemente por estudantes de cursos de Filosofia e ciências 

humanas em geral. 

d) Vincular a filosofia ao lado espiritual do ser humano, apontando que o termo tem, em sua etimologia, 

algum aspecto sobrenatural. 

e) Contrapor dois termos que são frequentemente confundidos, tanto por estudantes como por leitores: filosofia 

e filósofo. 

 

53-  

O que é a lenda do Santo Graal? 

 

É uma lenda que atribui poderes divinos a um cálice sagrado, que teria sido usado por Jesus na última ceia. 

Essa, porém, é uma versão medieval de um mito que surgiu muito antes da Era Cristã. Na Antiguidade, os 

celtas – povo saído do Centro-Sul da Europa e que se espalhou pelo continente – possuíam um mito sobre uma 

vasilha mágica. Os alimentos colocados nela, quando consumidos, adquiriam o sabor daquilo que a pessoa mais 

gostava e ainda lhe davam força e vigor. É provável que, na Idade Média, tal história tenha inspirado a lenda 

sobre o Santo Graal. Na literatura, os registros pioneiros dessa fusão entre a mitologia celta e a ideologia cristã 

são do século 12. “As lendas orais migraram para textos de cunho historiográfico, desses textos para versos e 

dos versos para um ciclo em prosa”, diz o filólogo Heitor Megale, da Universidade de São Paulo (USP), 

organizador do livro A demanda do Santo Graal, que esmiúça esse tema. 

Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/ materia/o-que-e-a-lenda-do-santo-graal>. 

 

 

 

http://mundoestranho.abril.com.br/
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Assinale a alternativa em que há uma afirmação correta sobre o tema do texto. 
 

a) A lenda do Santo Graal misturou influências da tradição celta com elementos da ideologia cristã. 

b) O tema do Santo Graal é de uma tradição puramente celta, contrária à da religião cristã. 

c) A influência celta serviu apenas como modo de apontar para a importância do Graal no episódio da Santa 

Ceia. 

d) O mito celta sobre a vasilha mágica tem poucos elementos em comum com as lendas sobre o Santo Graal. 

e) A força e o vigor dados pelo vasilhame celta tem relação com a força e o vigor do Rei Arthur em momento de 

crise 

 

54-  

O “adifício arto” da língua 
 

Não se sabe ao certo como definir João Rubinato: artista, sambista, humorista, cronista, paulista. Aqui, nesta revista, 

a pista: Adoniran Barbosa é também admirável linguista. Evidentemente, não o emérito em linguística, mas o 

linguagista, o cultor da fala das ruas, do bairro, da cidade, do estado, deste nosso país de imigrantes. Seu samba fez 

mágica. Uniu africanos, no ritmo, e italianos, no linguajar, para estabelecer de vez “din-din-donde” habita o imaginário 

vocabular brasileiro: na realidade de nossos portões, nossos bares, nossas praças. Como a Iracema de seu samba, 

Adoniran “travessou contramão” e, então, o preconceito dos comandos paragramaticais, “tauba de tiro ao árvaro”, teve 

nele sua redenção. Convenhamos, não é pouca coisa tratar com tanta graça e sem “réiva” nossa autoestima. Na 

procura por alguém que chegasse perto de sua originalidade sociolinguística, fiquemo dando vorta em vorta da 

lâmpida, ou seja, fumo e não encontremo ninguém. 

Marcílio Godói. Revista Língua Portuguesa. 

Disponível em: <http://revistalingua.uol.com.br/textos/54/ artigo248825-1.asp>. Acesso em: 4 fev. 

2013. 
 

Dentre diversas atribuições a Adoniran Barbosa, a que é mais relevante, segundo o texto, é sintetizada pelo 

seguinte trecho: 
 

a) “[...] fiquemo dando vorta em vorta da lâmpida, ou seja, fumo e não encontremo ninguém”. 

b) “Como a Iracema de seu samba, Adoniran ‘travessou contra- mão [...]‘”. 

c) “[...] o linguagista, o cultor da fala das ruas, do bairro, da cidade [...]”. 

d) “[...] ‘tauba de tiro ao árvaro’, teve nele sua redenção [...]”. 

e) “[...] artista, sambista, humorista, cronista, paulista [...]”. 

 

55-  

Inimigos 
 

O apelido de Maria Teresa, para Norberto, era “Quequinha”. Depois do casamento, sempre que queria contar 

para os outros uma da sua mulher, o Norberto pegava sua mão, carinhosamente, e começava: 

– Pois a Quequinha... 

E a Quequinha, dengosa, protestava: 

– Ora, Beto! 

Com o passar do tempo, o Norberto deixou de chamar a Maria Teresa de Quequinha. Se ela estivesse ao seu lado e 

quisesse se referir 

a ela, dizia: 

– A mulher aqui... Ou, às vezes: 

– Esta mulherzinha... 

Mas nunca mais de Quequinha. 

(O tempo, o tempo. O amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o tempo. Este ataca em silêncio. Ele usa armas 

químicas.) Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por “Ela”. 

– Ela odeia o Charles Bronson. 

– Ah, não gosto mesmo. 

Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura, embora a chamasse de Ela, ainda usava um vago gesto de mão para 

indicá-la. Pior foi quando passou a dizer “essa aí” e apontar com o queixo. 

http://revistalingua.uol.com.br/textos/54/
http://revistalingua.uol.com.br/textos/54/
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– Essa aí... 

E apontava com o queixo, até curvando a boca com um certo desdém. (O tempo, o tempo captura o amor e não o mata 

na hora. Vai tirando uma asa, depois a outra...) 

Luis Fernando Verissimo. Todas as comédias. Porto Alegre: L&PM, 1999. 

  

É correto inferir que o tema subjacente à crônica de Verissimo aborda: 

 

a) o amor nas suas contradições cotidianas e as reações de seus partícipes, que agem de forma individualista. 

b) a linguagem como reflexo do caráter no contexto das relações extraconjugais, sobretudo a atuação machista 

dos homens. 

c) a frieza masculina como elemento determinante da separação entre marido e mulher, a qual passa a ser a 

vítima. 

d) a transformação por que passam as relações humanas no contexto do casamento e a ação do tempo sobre este. 

e) o matrimônio e seu aspecto psicológico, como o desprezo do marido em relação à mulher e o degaste da 

paciência para com o outro. 

 

56-   

... as minhas palavras são  

quotidianas como o 

pão nosso de cada dia 

E a minha poesia é natural 

e simples como a água 

bebida 

na concha da mão 

Mário Quintana. 
 

No referido texto, a reflexão de Quintana sobre o fazer poético permite identificar a presença da função: 
 

a) emotiva. 

b) poética. 

c) metalinguística. 

d) referencial. 

e) apelativa. 

 

57-  

O preço da saúde 
 

Numa evidência de que as políticas antitabagistas vêm surtindo efeito, pesquisa realizada pelo Instituto Nacional 

do Câncer (Inca) revelou que, em duas décadas, a parcela de fumantes da população brasileira com mais de 18 anos 

reduziu-se quase pela metade. [...] 

Na divisão por gênero, 22% dos brasileiros e 13% das brasileiras são tabagistas. De acordo com levantamento 

recente, as mulheres começam a fumar antes que os homens – e também os antecedem no abandono do vício. A 

gravidez seria uma das explicações para esse comportamento. [...] 

As advertências públicas acerca dos males do fumo apareceram na década de 1960. Os britânicos, em 1962, foram os 

primeiros a exigir que produtos derivados do tabaco estampassem avisos sobre potenciais riscos à saúde. Na prática, 

esses alertas pouco significaram. Foi só a partir da década de 1980 que o combate ao cigarro virou política pública. 

[...] 

Um dos principais argumentos esgrimidos pela  cruzada antitabagista é o custo que os fumantes representam 

para a saúde pública. Já há até  planos  privados  que  cogitam  oferecer descontos caso o conveniado não fume 

ou abstenha-se de consumir  álcool.  Faz  sentido  que  Estado  e  empresas  pautem--se pela eficiência. No 

entanto, a tentativa de precificar hábitos, vícios e comportamentos requer alguma moderação. Não só pelas 

incertezas inerentes a esse tipo de cálculo, mas pelo risco que pode representar ao livre-arbítrio. 

Folha de S.Paulo, 2 set. 2010. Acesso em: abr. 2013. Disponível em: 

<www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0209201002.htm>. (Adapt.). 
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Entre as alternativas as seguir, assinale aquela que traz uma afirmativa correta sobre o texto. 
 

a) Segundo o texto, as campanhas contra o tabagismo, na década de 1960, foram decisivas para que hoje 

tivéssemos um número menor de fumantes. 

b) O autor vê como solução para o livre-arbítrio medidas como “descontos”, que serão aplicadas, segundo o 

texto, “caso o coneniado não fume”. 

c) Em “Já há até planos privados que cogitam oferecer descon- tos caso o conveniado não fume”, o conectivo 

até estabelece o pressuposto do inesperado. 

d) De acordo com as pesquisas, a gravidez contribui para o início do vício em mulheres, aumentando 

consideravelmente o percentual de fumantes nesse período. 

e) No trecho “as políticas antitabagistas vêm surtindo efeito”, o uso do gerúndio demonstra que os efeitos 

aconteceram com frequência no passado e diminuíram no presente. 

 

58- 

Rio, with eyes open 
 

If you want to know why people come to Rio de Janeiro, and came even  during  its  years  of  bloody,  decadent  

decline,  stand on the Arpoador Beach promenade at day’s end. Before you lies an orchestral finale of a sunset: 

iridescent water, pastel-streaked skies and hazy silhouettes of cliffs to the west. Behind you are swarms of 

Cariocas, as Rio natives are known: men with phones tucked into the fronts of their bathing suits, swimmers 

shaking off droplets  of water before ordering caipirinhas at  an outdoor bar. At the moment when the neon-pink 

sun slips below the horizon, everyone stops, stands and claps: a nightly salute to city, beach and sky. 

This was part of why my 7-year-old daughter and I traveled to Rio in December, to experience urban beauty so 

intense that even the locals pause to applaud it. Rio may be the most voluptuous city in the world, with soft 

beaches, dramatic mountains, waterfalls, a rain forest, lagoon and orchids – planted by residents – peeking out 

of lush old trees lining the streets. Papayas and jackfruit drop from branches all over town, symbols of the 

city’s overabundant sweetness. The place makes Miami look like Cleveland. 

Jodi Kantor. Disponível em: <http://travel.nytimes. com/2013/02/17/travel/rio-with-eyes-

open.html?hpw&_ r=0&pagewanted=print>. Acesso em: 2 mar. 2013. 

 

Segundo a autora do artigo, um fato que chamou muito sua atenção em sua visita ao Rio é que: 
 

a) até mesmo os próprios moradores param para aplaudir a beleza encantadora da cidade. 

b) a cidade é a mais voluptuosa do mundo devido ao cenário de praias e montanhas se fundindo. 

c) os próprios moradores se encarregam de plantar as árvores que embelezam a cidade. 

d) há árvores frutíferas por toda a orla marítima, e os moradores locais não as depredam. 

e) a cidade se parece com Miami e Cleveland, duas belas cidades americanas. 

 

59- Biofuels cause pollution, not as green as thought – study. 

 

http://travel.nytimes/
http://travel.nytimes/
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OSLO (Reuters) – Green schemes to fight climate change by producing more biofuels could actually worsen a 

little-known type of air pollution and cause almost 1,400 premature deaths a year in Europe by 2020, a study 

showed on Sunday. 

The report said trees grown to produce wood fuel – seen as a cleaner alternative to oil and coal – released a 

chemical into the air that, when mixed with other pollutants, could also reduce farmers’ crop yields. 

“Growing biofuels is thought to be a good thing because it reduces the amount of carbon dioxide in the 

atmosphere”, said Nick Hewitt, who worked on the study with colleagues from England’s Lancaster University. 

“What we’re saying is ‘yes, that’s great, but biofuels could also have a detrimental effect on air quality’”, he added. 

The report, in the journal Nature Climate Change, looked into the impact of a European Union scheme to slow 

climate change by producing more biofuels. 

Hewitt told Reuters there would be a similar impact wherever biofuels were produced in large quantities in areas 

suffering air pollution, including the United States and China. […] 

Disponível em: <in.reuters.com/article/2013/01/06/climate-biofuels-pollution-study-

idINDEE90506D20130106>. Acesso em: jan. 2013. (Adapt.). 

 

No texto, ao citar o estudo feito com colegas da Lancaster University sobre o impacto do plano da União 

Europeia para reduzir a mudança climática, Nick Hewitt afirma que: 

 

a) acredita que o incentivo ao uso dos biocombustíveis é uma coisa boa em qualquer outro lugar além da 

Europa. 

b) o importante é que se reduza sempre a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. 

c) poderia haver impacto semelhante onde quer que os biocombustíveis fossem usados em grande quantidade 

em áreas que sofrem com a poluição do ar. 

d) a China e os EUA deveriam se juntar aos esforços da comunidade europeia. 

e) a produção de biocombustíveis em larga escala só ocorrerá de fato quando a China e os EUA se certificarem de 

sua segurança. 

 

60-  

Self-sabotage: Why cancer vaccines don’t work. 

 

The possibility of turning the body’s own immune system against tumor cells has hovered like a medical mirage over 

the cancer-research community for decades. While tumors emerge from healthy cells that start to grow with abandon, 

they have enough tumor-specific features that should make them easy targets for an alert immune system that’s trained 

to distinguish between molecular friends and foes. And this idea was supported by several encouraging trials of 

therapeutic cancer vaccines, which effectively shrank tumors in cell cultures in the lab. 

But when these promising vaccine candidates, including ones against melanoma and lymphoma, were tested in 

patients, they invariably disappointed. While they promoted some immune response from the cancer patients, this 

response wasn’t enough to make a dent in tumors. Now researchers report in the journal Nature Medicine that the 

vaccines themselves may be at fault. […] 

Alice Park, mar. 2013. Disponível em: <http://healthland.time.com/2013/03/05/ self-sabotage-why-cancer-

vaccines-dont-work/print>.    (Adapt.). 
 

Baseando-se no texto, é correto afirmar que: 

 

a) a possibilidade de usar o próprio sistema imunológico contra células de tumores não deve demorar a virar 

realidade. 

b) a comunidade de cientistas que estudam o câncer tem pesqui- sado, recentemente, a ação do sistema 

imunológico contra ele. 

c) vacinas que haviam propiciado resultados satisfatórios em tes- tes laboratoriais decepcionaram quando 

foram testadas em pacientes reais. 

d) as características específicas de tumores os transformam em alvos fáceis para o sistema imunológico 

humano. 

e) a redução efetiva de tamanho de tumores foi comprovada pelo uso de diversas vacinas em pacientes 

durante décadas. 

http://healthland.time.com/2013/03/05/
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