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1 Leia o texto a seguir: 

[...] era o desejo das multidões que viam sua salvação na concentração dos poderes de um homem, encarnação do reino, 

símbolo vivo da ordem e da unidade almejadas. Todo mundo queria ver no rei a imagem de Deus [...].  

Maurice Crouzet. Os séculos XVI e XVII: os progressos da civilização européia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 

 

O desejo expresso no trecho caracteriza o(a): 

 

a) antropocentrismo, segundo o qual o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, de acordo com o Renascimento. 

b) teocentrismo, segundo o qual Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, de acordo com uma visão medieval. 

c) parlamentarismo, em que a administração do reino está nas mãos do ministério, sendo o poder real já bastante limitado 

na Idade Moderna.  

d) Absolutismo, em que a Monarquia está centralizada na força de um governante soberano de atribuições divinas. 

e) Monarquia, em que o poder real é centralizado no rei, escolhido por desígnios divinos do parlamento, de funções 

religiosas e administrativas. 

 

2 Leia o texto a seguir: 

Ha noções que sofrem uma espécie de obsolescência, em certos casos parcial, em outros total. O Estado-nação, por 

exemplo, entra em declínio, como realidade e conceito. Não se trata de dizer que deixara de existir, mas que esta 

realmente em declínio, passa por uma fase critica, busca reformular-se. As forcas sociais, econômicas, políticas, 

culturais, geopolíticas, religiosas e outras, que operam em escala mundial, desafiam o Estado-nação, com a sua 

soberania, como o lugar da hegemonia. Sendo assim, os espaços do projeto nacional, seja qual for a sua tonalidade 

política ou econômica, reduzem-se, anulam-se ou somente podem ser recriados sob outras condições. 

Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141994000200009>. Acesso em: 8 maio 

2014. 

 

O trecho faz menção ao enfraquecimento da influência do Estado-nação no cenário político-econômico do mundo 

globalizado. 

Uma característica importante desse enfraquecimento é: 

 

a) a diminuição da formação de blocos econômicos entre os países. 

b) o fim da atuação do Estado-nação como regulador da economia. 

c) a ausência de programas sociais para suprir algumas necessidades da população. 

d) a submissão do Estado-nação ao mercado e aos agentes financeiros. 

e) a não atuação de empresas estatais no mercado mundial. 

 

3 Leia os textos a seguir: 

Texto I 

Ética e escolha, ética e decisão. Portanto, e inaceitável alguém dizer: “Olha, eu por mim não faria, mas, como sou 

professor, tenho de fazer”; “Eu por mim não faria, mas, como sou chefe, eu tenho de fazer”. 

Mário Sérgio Cortella. Não se desespere: provocações filosóficas.Petrópolis: Vozes, 2013. 

 

Texto II 

[...] O imperativo categórico será, pois, o seguinte: Age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto na tua 

pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. [...] 

Immanuel Kant. Fundamentação da metafísica dos costumes. 

Paulo Quintela (Trad.). Lisboa: Edições 70, 2008. (Adapt.). 

 

Em ambos os textos, os autores se posicionam quanto à ética e suas implicações. No texto II, o filósofo Kant discursa 

acerca do imperativo categórico, no qual a ação ética é concebida: 

 

a) a partir da análise das circunstâncias em que a necessidade define a ação, isto é, o ser ético depende do meio onde o 

sujeito está inserido. 

b) pela necessidade de um governo soberano, forte e contratualista, conforme concebido por Thomas Hobbes em sua obra 

Leviata. 

c) no relativismo, em que cada ser humano, assumindo, segundo sua razão, o que é moral e ético, deve escolher um 

caminho seguro para todos na sociedade. 

d) como uma máxima comum, que pode ser assumida por todos por meio da razão e praticada tendo como finalidade o 

bem de todos. 

e) como algo individual, subjetivo e dependente das escolhas de cada sujeito, em que a decisão de cada sujeito deve 

pautar-se primeiramente no seu bem e depois no bem de todos. 

 



4 Observe o mapa a seguir: 

 

 
 

Considerando os limites territoriais dos estados brasileiros, é correto afirmar que o mapa em questão apresenta: 

 

a) as áreas do território nacional que adotam ou não o horário de verão, o que varia de acordo com a longitude. 

b) o atual arranjo dos fusos horários do Brasil, que somam uma hora a cada 15º de longitude, no sentido oeste, em relação 

ao horário do meridiano de Greenwich. 

c) o antigo arranjo dos fusos horários do Brasil, quando o Acre e todo o território do Amazonas pertenciam ao mesmo 

fuso. 

d) os fusos horários do Brasil, construídos com base nos meridianos múltiplos de 15º e adaptados às divisões políticas do 

país. 

e) o sistema teórico de fusos horários adotados no Brasil, que é apenas uma sugestão do Governo Federal para os estados. 

 

5 Leia o excerto a seguir: 

Um novo estudo publicado esta semana na revista Nature indica que existe uma relação grande entre o aquecimento 

global e o fenômeno climático El Niño. [...] 

Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2013/10/aquecimento-global-intensificara-chuvas-doel- 

nino-diz-pesquisa.html>. Acesso em: 1 abr. 2014. 

 

Sobre os dois fenômenos climáticos e a possível relação que há entre eles, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. O El Nino consiste em um processo de resfriamento das águas do Pacífico, fenômeno que provoca aumento das chuvas 

na região Nordeste e seca na Amazônia. 

II. Com o aquecimento global, há uma tendência de anulação do El Nino, pois as águas do Pacífico tendem a ficar mais 

quentes, mesmo com a atuação do primeiro fenômeno. 

III. O El Nino é um fenômeno que provoca aquecimento das águas do Pacífico nas proximidades da costa sul-americana, 

alterando o comportamento climático de várias regiões do mundo. 

IV. Uma das preocupações com relação ao aquecimento global são os efeitos cumulativos que ele pode ter ao se relacionar 

com outros fenômenos já existentes, como o El Nino. 

 

Estão corretas apenas: 

 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

e) III e IV. 



6 Observe o mapa a seguir, que apresenta grandes investimentos realizados, em dólares, nos estados brasileiros pelo setor 

de minérios. 

 

 
 

Considerando as informações expostas no mapa, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta acerca da 

extração mineral no Brasil. 

 

a) Os maiores investimentos estão sendo feitos em áreas novas, mas para a exploração de matérias-primas tradicionais do 

Brasil. 

b) Dois estados com tradicionais áreas de extração de minério de ferro, a mais importante das exportações brasileiras, 

receberão os maiores investimentos. 

c) As áreas de extração de ouro e manganês, por serem os principais produtos de exportação, vêm dominando os 

investimentos brasileiros em mineração. 

d) Devido ao crescimento da economia chinesa, o carvão mineral tem se tornado um dos principais produtos minerais de 

exportação do Brasil. 

e) Devido ao escasseamento das novas jazidas de exploração, os investimentos no setor mineral brasileiro vêm se 

concentrando na logística. 

 

7 Leia o texto a seguir: 

Quase todas as partes da colônia passaram a se comunicar, incluindo o Amazonas, o sertão nordestino, Bahia, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e ate o Rio da Prata. A crescente importância econômica do Centro-Sul levou a 

metrópole a transferir a capital da colônia, de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. 

Disponível em: <http://historiamaneco.blogspot.com.br/ 2011/05/ouro-no-brasil.html>. Acesso em: 15 mar. 2014. 

 

A economia, no contexto exclusivo da mineração, gerou certa integração entre as áreas distantes do Brasil Colônia. Entre 

as mudanças ocorridas com a descoberta do ouro no Brasil, a região: 

 

a) Norte libertou toda a mão de obra escrava africana para atender à demanda para a extração do ouro. 

b) Sudeste foi a única prejudicada devido à grande aglomeração de pessoas em uma estrutura limitada apenas à Corte. 

c) Sul se transformou na maior fornecedora de gado, principalmente de mulas, bastante usadas no transporte de 

mercadorias. 

d) Nordeste foi a que mais se beneficiou, pois utilizou seus portos para a exportação do produto. 

e) Centro-Oeste ampliou seu sistema de transporte, incluindo ferrovias, para escoar o produto aos centros urbanos. 

 

 

 

 



8 Observe a imagem a seguir: 

 

 
 

Clóvis, o rei franco, submeteu-se ao batismo católico, pois, com isso, visava: 

 

a) expandir o catolicismo como primeira religião do Império. 

b) unificar as tribos francas e assegurar uma estratégia política que o fortalecesse. 

c) dar o exemplo de um dos principais sacramentos da Igreja. 

d) consolidar o poder da Igreja Católica. 

e) cumprir os propósitos indicados por seu pai (Pepino, o Breve). 

 

9 Leia o texto a seguir: 

O desenvolvimento da agricultura brasileira vem sofrendo constantes mudanças. Um acontecimento de destaque foi a 

chamada Revolução Verde, que aconteceu a partir da década de 60. Essa tal revolução impôs um novo ritmo a 

agricultura, principalmente pela evolução tecnológica a qual as técnicas agrícolas foram expostas. Assim, torna-se 

evidente que o uso de tecnologias esta sempre presente e agora, mais do que nunca, tem papel relevante para o avanço e 

crescimento da agricultura. O momento atual e a evolução desse ciclo, com a contribuição da área da eletrônica, 

informática, sensoriamento remoto e sistema geográfico de informações para o uso de alta tecnologia na produção 

agropecuária. 

Disponível em: <www2.ufpel.edu.br/cic/2003/relatorios/conteudo_EN.html>. Acesso em: 7 maio 2014. 

 

A implementação de sistemas tecnológicos na produção agrícola está inserida em uma forma de produção no campo, a 

qual se enquadra principalmente: 

 

a) no sistema de plantation, no qual há utilização de grandes áreas produtoras com alto investimento de capital. 

b) no sistema agroecológico, que visa ampliar a produtividade e a eficiência da produção agrícola, diminuindo seus 

impactos ambientais. 

c) no sistema agrossustentável, principal paradigma da Revolução Verde, utilizando tecnologia na produção e diminuindo 

a exploração do trabalho. 

d) na agricultura de jardinagem, uma política governamental que busca desenvolver as pequenas propriedades rurais. 

e) na agricultura capitalista, pautada na busca pela ampliação da produtividade e na diminuição do tempo de produção. 

 

10 Em 1808, com a ajuda dos ingleses, a Corte portuguesa se instalou no Rio de Janeiro. 

“Entre o que trouxe e o que levou Dom Joao VI, o saldo e consideravel, e foi a favor do Brasil”, conclui Simonsen. 

Afrânio Peixoto. Historia do Brasil. 2 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1944. p. 202. 

 



A frase de Simonsen faz sentido, pois, dentre as medidas implantadas por Dom João VI, a(s) que mais propiciou(aram) a 

Independência do Brasil posteriormente foi(foram) a: 

 

a) construção de estradas e as reformas em portos e ferrovias. 

b) criação do Banco do Brasil, do Jardim Botânico e da Casa Civil. 

c) abertura dos portos para as nações amigas, especialmente a França. 

d) construção de estradas e as melhorias no comércio escravista. 

e) passagem do Brasil Colônia para Reino Unido a Portugal e Algarves. 

 

11 Leia o texto a seguir: 

[...] ser cidadão não mais se resume ao direito e sujeição as leis deste ou daquele pais, mas requer a possibilidade da 

intervenção e participação no coletivo, e o acesso a um conjunto de bens e serviços. Ou, vendo de uma perspectiva mais 

tangível: “Sonhar com cidadania plena em uma sociedade pobre, em que o acesso aos bens e serviços e restrito, seria 

utópico. Contudo, os avanços da cidadania [...] dependem também da luta e das reivindicações, das ações concretas dos 

indivíduos” (PINSKY, 2008, p.13). 

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/5374/62080100005.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 9 maio 2014. 

 

O texto em questão aborda aspectos de uma possível definição do que é ser cidadão e do que é considerado necessário para 

isso em um contexto de realidade tangível. No texto, o consumo está relacionado: 

 

a) aos movimentos sociais, apontando que os que não têm acesso ao consumo devem reivindicar tal condição. 

b) às políticas públicas, afirmando-se que os governos devem criar leis para prover o acesso da população ao consumo. 

c) ao individualismo, uma vez que cada indivíduo de uma sociedade deve lutar para poder ser um consumidor. 

d) ao conceito de cidadania, mostrando que o acesso a bens e serviços é importante para confirmar a condição de cidadão. 

e) à ausência de uma sociedade utópica, sendo que todos os cidadãos deveriam se unir e lutar pelo ideal. 

 

12 Leia o texto a seguir: 

O Tratado CEE, assinado em 1957 em Roma, congrega a França, a Alemanha, a Itália e os países do Benelux numa 

comunidade que tem por objetivo a integração através das trocas comerciais, tendo em vista a expansão econômica. Apos 

o Tratado de Maastricht, a CEE passa a constituir a Comunidade Européia, exprimindo a vontade dos Estados-membros 

de alargar as competências comunitárias a domínios não econômicos. 

Disponível em: <http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_pt.htm>. Acesso em: 13 

jun. 2014. 

 

No texto, são citadas a criação e a evolução de dois tratados importantíssimos para a história política européia. 

Sobre eles, é correto afirmar que: 

 

a) a União Européia permitiu o desenvolvimento econômico igualitário e eliminou as disparidades econômicas entre os 

países-membros. 

b) o Tratado de Roma estabeleceu a criação do Mercado Comum, que passou a integrar economicamente os países do 

bloco. 

c) a Comunidade Econômica Européia incorporava antigos membros do bloco soviético na tentativa de ampliar a 

influência capitalista. 

d) o Tratado de Maastricht eliminou o problema da xenofobia ao permitir o ingresso de países do Leste Europeu na União 

Européia. 

e) o Tratado de Roma estabeleceu a criação do euro, que passou a ser a mais eficiente ferramenta de integração entre os 

membros do bloco. 

 

13 Leia o trecho a seguir: 

Depois de 1870, o capitalismo a antiga passou a ser o capitalismo moderno. O capitalismo da livre concorrência tornou-

se o capitalismo dos monopólios. [...] 

Foi na era do capitalismo monopolista que os excedentes industriais se apresentaram como um problema aos capitães da 

industria, em toda parte. Julgaram ter encontrado a resposta do problema nas colônias. E foi então que o mapa da África 

sofreu modificações. 

Leo Huberman; Waltensir Dutra (Trad.). Historia da riqueza do homem. 21 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. pp. 245-6. 

 

Os capitães da indústria encontraram, nas colônias da África e da Ásia, em um primeiro momento, as soluções para seus 

problemas.  

Dentro da nova política imperialista de países como Inglaterra, Bélgica, França, Itália e Alemanha, algumas medidas 

seriam tomadas para sanar esses problemas, como: 



a) construir novas fábricas, com tecnologia mais desenvolvida para aumentar a produtividade, em locais onde os 

trabalhadores seriam treinados desde a infância, transferindo, também, suas instituições de ensino. 

b) absorver o excedente populacional desses locais e empregá-lo nas fábricas para aumentar a capacidade produtiva e 

desenvolver o capitalismo monopolista nas colônias. 

c) produzir novos tipos de produtos manufaturados em locais onde a terra e o clima facilitassem o plantio, a colheita e a 

exportação de matérias-primas. 

d) constituir novos mercados para consumir seus bens industrializados nas colônias – que serviriam, ao mesmo tempo, 

como fornecedores de matérias-primas a baixo custo –, além de enviar para elas o excedente populacional da Europa. 

e) ampliar seu mercado consumidor oferecendo produtos manufaturados a preços de custo e recebendo matérias-primas 

valorizadas como forma de pagamento. 

 

14 Leia o texto a seguir: 

[...] a famosa frase de Sartre de que “a existência precede a essência”: em outras palavras, não ha modelo original para 

um ser humano. E verdade que existem certos fatores que não podemos mudar – sexo, idade, raça e assim por diante –, 

mas a isso, podemos construir nosso contexto social segundo nossa vontade. 

David Papineau. Filosofia. Maria da Anunciação Rodrigues e ElianaRocha (Trad.). São Paulo: Publifolha, 2009. (Adapt.). 

 

Jean-Paul Sartre ficou conhecido como “o filósofo da liberdade”, pois, conforme ele define em sua teoria, a liberdade 

humana envolve: 

 

a) a predestinação, em que o ser humano, mesmo livre, está condicionado a um fim previamente decidido pela divindade. 

b) a submissão ao direito de todos, sendo as normas sociais as responsáveis por tornar o sujeito livre no gozo de seus 

direitos. 

c) valores e circunstâncias determinadas, das quais resulta a possibilidade de ser livre. 

d) a conformidade do homem com relação às situações cotidianas, pois só assim existe a possibilidade de ser livre. 

e) escolhas individuais, as quais não estão submetidas a nenhuma condição prévia que possa determiná-las. 

 

15 Na tabela, a seguir, estão assinaladas a presença (+) ou a ausência (-) de alguns componentes encontrados em quatro 

diferentes tipos celulares (A, B, C e D). 
Componentes Tipos Celulares 

 A B C D 

envoltório nuclear + - + - 

ribossomos + + + + 

mitocôndrias + - + - 

clorofila - + + - 

retículo endoplasmático + - + - 

Os tipos celulares: A, B, C e D pertencem, respectivamente, a organismos: 

 

a) procarioto heterótrofo, eucarioto heterótrofo, procarioto autótrofo e eucarioto autótrofo.  

b) procarioto autótrofo, eucarioto autótrofo, eucarioto heterótrofo e procarioto heterótrofo.  

c) eucarioto heterótrofo, procarioto heterótrofo, procarioto autótrofo e eucarioto autótrofo.  

d) eucarioto autótrofo, procarioto autótrofo, eucarioto heterótrofo e procarioto heterótrofo.  

e) eucarioto heterótrofo, procarioto autótrofo, eucarioto autótrofo e procarioto heterótrofo.  

 

16 A tabela a seguir apresenta a energia liberada na reação de combustão de alguns tipos de combustíveis. 
 

 
 

Suponha que um veículo funcione com etanol e que toda a energia liberada na reação de combustão do etanol seja 

transformada em movimento. Considerando que esse veículo esteja abastecido com 184 g de etanol puro, por quanto 

tempo ele pode trafegar ininterruptamente a uma velocidade escalar constante de 50 km/h? 

Dados: Massa molar (g/mol): H = 1, C = 12, O = 16; gasto energético do veículo a 50 km/h = 54,72 kJ/km. 

 



a) 1 h 

b) 2 h 

c) 3 h 

d) 4 h 

e) 5 h 

 

17 A água destinada ao consumo humano requer alguns tratamentos e filtrações antes de ser consumida. Para algumas de 

suas aplicações, é necessário realizar a retirada de íons contaminantes encontrados na água; para esse tipo de tratamento, 

utilizam-se as resinas de troca iônica. A maioria dos filtros de água, por exemplo, contém resinas de troca iônica, isto é, 

materiais que têm em sua estrutura molecular íons que podem ser trocados por outros íons que estão em solução. Os íons 

positivos ou negativos fixos nessas estruturas são substituídos por íons de mesma carga, contaminantes em solução. A 

troca é mais eficiente quando os íons são substituídos por outros de carga numericamente igual. Dessa forma, pode-se 

afirmar que, se íons do alumínio (13Al) e do cálcio (20Ca) estiverem presentes em uma determinada resina, serão trocados, 

respectivamente, com maior eficiência, pelos íons em solução: 

 

a) Pb2+ e Ni2+. 

b) Pb2+ e Cr3+. 

c) Cr3+ e Ni2+. 

d) Ni2+ e Cr3+. 

e) Cr3+ e Pb4+. 

 

18 Em um longo trecho retilíneo de uma estrada horizontal, um carro trafega a uma velocidade constante de 72 km/h. Em 

determinado instante, o motorista vê, 36 m à sua frente, um animal com seus filhotes atravessando a pista. O animal, que 

percebe a aproximação do carro, não sai correndo da pista por causa dos filhotes, e o motorista demora 0,8 s para acionar 

os freios; após acioná-los, a velocidade do carro diminui a uma desaceleração constante. 

O valor mínimo do módulo dessa desaceleração para que o carro não atropele os animais deve ser de: 

 

a) 4 m/s2 

b) 6 m/s2 

c) 8 m/s2 

d) 10 m/s2 

e) 12 m/s2 

 

19 Observe a figura a seguir, que representa uma etapa da divisão celular mitótica de uma célula diploide.  

 

 
 

Com relação à figura representada, pode-se afirmar que: 

 

a) se trata de uma célula 2n = 12, pois observa-se a presença de 12 cromátides. 

b) a célula está em metáfase, sendo a fase seguinte da divisão a telófase. 

c) cada célula formada por essa divisão terá três cromossomos duplicados. 

d) a célula-mãe é 2n = 6, sendo que as células-filhas apresentarão essa mesma ploidia. 

e) as células geradas por essa divisão terão o dobro da quantidade de DNA da célula-mãe. 

 

20 “A panela de pressão é uma ‘antimontanha’”. Essa frase foi dita pelo físico-químico francês Hervé This, em seu livro 

Um cientista na cozinha, para fazer referência ao fenômeno de que, em altitude, o ar fica rarefeito e a pressão é inferior à 

pressão ao nível do mar. Assim, as moléculas de água abandonam mais facilmente a massa do líquido em que se achavam; 

por essa razão, a água evapora a uma temperatura inferior a 100 °C. Em uma panela de pressão, ao contrário, a água que 

evapora no início do cozimento aumenta progressivamente a pressão na panela, de maneira que fica mais difícil para as 

moléculas de água saírem do líquido, ou seja, a temperatura de ebulição da água aumenta. Na prática, as panelas de 

pressão atuais são feitas para que a água ferva a, aproximadamente, 130 °C.  



Considerando o vapor de água como um gás ideal e admitindo que, inicialmente, a água se encontrava sob pressão 

atmosférica local (1 atm) e à temperatura ambiente (27 °C), a pressão atingida dentro da panela no momento em que a 

temperatura da água atinge o limite estabelecido pelo fabricante foi de: 

Dados: Considere até o momento em que não houve perda de massa deágua e admita a panela como um recipiente 

indeformável. 

 

a) 0,21 atm 

b) 0,74 atm 

c) 1,00 atm 

d) 1,34 atm 

e) 4,81 atm 

 

21 Luciana está pesquisando na internet receitas para fazer um pernil assado. Ela acessa diversos sites e encontra uma 

receita em uma página originalmente em inglês, mas que foi traduzida automaticamente por seu provedor; no entanto, a 

temperatura indicada não foi convertida. A instrução dada no site é de que o pernil deve ser assado por 2 horas a uma 

temperatura de 428 ºF. A escala de temperatura utilizada em seu fogão é a Celsius; porém, como ele é antigo, algumas de 

suas marcações estão apagadas. Por causa dessas marcações apagadas, ela também utiliza como auxílio um termômetro 

graduado na escala Kelvin, que foi dado de presente por seu tio.  

Se Luciana quiser seguir exatamente o que está na receita, utilizando a graduação do fogão ou o termômetro dado por seu 

tio, ela deverá cozinhar o pernil por 2 horas a uma temperatura de: 

 

a) 50 K 

b) 180 ºC 

c) 220 ºC 

d) 300 K 

e) 350 K 

 

22 A ecologia é o ramo das ciências biológicas que estuda, dentre outros assuntos, a dinâmica de ecossistemas, ou seja, as 

relações existentes entre os seres vivos e o ambiente que habitam. Nesse sentido, em um ecossistema, os fluxos de matéria 

e energia são: 

 

a) unidirecional e cíclico, respectivamente, sendo que os decompositores participam apenas do fluxo de matéria. 

b) cíclico e unidirecional, respectivamente, sendo que os decompositores podem participar de ambos os fluxos. 

c) cíclicos, e os produtores, juntamente com os decompositores, estão ligados a ambos os fluxos. 

d) unidirecionais, e os produtores estão relacionados exclusivamente ao fluxo de energia devido à realização da 

fotossíntese. 

e) unicamente cíclicos e têm participação de todos os níveis tróficos das cadeias e teias alimentares. 

 

23 O consumo de suplementos alimentares no Brasil aumentou de forma exorbitante nos últimos anos, principalmente por 

causa do apelo excessivo da mídia à imagem do “corpo sarado”. Cada vez mais, vê-se indicado o uso desses produtos para 

pessoas que desejam ter um corpo perfeito; no entanto, muitas vezes, esse uso vai além do permitido, trazendo sérios 

riscos à saúde das pessoas. Um dos produtos mais comercializados são as chamadas whey protein – um mix de proteínas e 

carboidratos, além de outros compostos em quantidades menores, como sódio, zinco, gorduras etc. No rótulo de uma das 

marcas que vendem esse produto, lê-se: “24 g de proteína, 0,9 g de carboidratos e 4 g de glutamina por dose”. 

A glutamina, um dos aminoácidos que formam as proteínas, o mais abundante no plasma e nos tecidos, principalmente o 

muscular, apresenta a seguinte fórmula estrutural: 

 
Um jovem, após malhar na academia, chega em casa e toma duas doses de sua whey, sendo que cada dose é composta de, 

aproximadamente, 50 g de whey para cada 500 mL de água. Ao consumir essa quantidade de whey, considerando apenas o 

nitrogênio proveniente da glutamina, a quantidade de átomos de nitrogênio que o jovem ingeriu foi de cerca de: 

Dados: Massas atômicas (u): C = 12, H = 1, O = 16, N = 14; constante de Avogadro = 6,0 ∙ 1023 mol–1. 
 

a) 0,055 

b) 0,110 

c) 6,0 ∙ 1023 

d) 6,6 ∙ 1022 

e) 6,6 ∙ 1023 



24 Muitas doenças infecciosas que acometem as populações de diversas partes do mundo têm medidas de prevenção de 

fácil aplicação; as doenças parasitárias, como a esquistossomose e a doença de Chagas, são exemplos de parasitoses que 

causam infecção. A lista a seguir apresenta uma série de medidas profiláticas adotadas na prevenção de doenças 

parasitárias. 

I. Tratamento de água e esgoto. 

II. Combate ao mosquito transmissor. 

III. Melhorias nas condições de moradia. 

IV. Análise do sangue usado em transfusões. 

V. Higiene pessoal. 

 

Podem ser aplicadas à prevenção da doença de Chagas as medidas profiláticas: 

 

a) I e III. 

b) II e III. 

c) II e IV. 

d) III e IV. 

e) III e V. 

 

25 A figura a seguir ilustra uma lâmpada do farol de um carro, composta, basicamente, de um pequeno fio formando uma 

resistência e pelo qual passa uma corrente elétrica.  

 
Um motorista acha que os faróis de seu carro estão apresentando uma luminosidade muito baixa e, por isso, quer trocar as 

lâmpadas, que dissipam, devido à resistência elétrica, uma potência de 20 W cada, quando sujeitas, cada uma, à tensão de 

12 V. Esse motorista decide comprar lâmpadas que dissipem, à mesma tensão cada, uma potência de 40 W (cada uma). 

Para isso, o valor da resistência dessas lâmpadas deve ser de: 

Dado: Considere as resistências das lâmpadas ôhmicas. 

 

a) 3,6 Ω 

b) 10,2 Ω 

c) 25,7 Ω 

d) 45,8 Ω 

e) 102,3 Ω 

 

26 O álcool conhecido como metanol é um reagente de grande utilização na indústria química, mas é altamente tóxico caso 

sejam ingeridos ou inalados seus vapores, pois trata-se de uma substância bastante volátil. As duas etapas de produção do 

metanol podem ser escritas da seguinte forma: 

 
Considerando que, nos mecanismos da 1ª e 2ª etapa, foram liberados, respectivamente, 42 kJ e 50 kJ, segundo a Lei de 

Hess, o valor da entalpia de produção do metanol a partir do gás-d’água (uma mistura de CO e H2 ) é: 

 

a) 92 kJ 

b) 8 kJ 

c) –8 kJ 

d) –46kJ 

e) –92 kJ 

 

27 Excreção, respiração e digestão são os processos responsáveis pela eliminação do que o organismo não precisa e pela 

obtenção dos itens indispensáveis à vida. No decorrer da evolução, esses sistemas foram se aperfeiçoando; hoje, existem 

inúmeros tipos, e os organismos que os apresentam são altamente adaptados aos ambientes em que vivem. Observe a 

tabela a seguir, que relaciona o sistema de excreção, respiração e digestão de alguns filos. 



 
Considerando os dados da tabela, a sequência correta dos organismos que correspondem às características indicadas são, 

respectivamente: 

 

a) I – artrópodes; II – cnidários; III – nematelmintos; IV – moluscos; V – anelídeos. 

b) I – cnidários; II – anelídeos; III – moluscos; IV – artrópodes; V – nematelmintos. 

c) I – nematelmintos; II – anelídeos; III – cnidários; IV – artrópodes; V – moluscos. 

d) I – cnidários; II – anelídeos; III – nematelmintos; IV – moluscos; V – artrópodes. 

e) I – cnidários; II – moluscos; III – nematelmintos; IV – artrópodes; V – anelídeos. 

 

28 Uma esfera condutora A, inicialmente descarregada, de raio RA = 5 cm, é ligada por um fio condutor ideal, que não 

acumula cargas, a uma esfera condutora B, carregada com carga de 15 μC, de raio RB = 10 cm. Quando atingido o 

equilíbrio, elas são afastadas, ficando a uma grande distância uma da outra. Depois disso, a esfera A é ligada, da mesma 

forma, a uma esfera condutora C, inicialmente descarregada, de raio RC = 15 cm. Considerando essa situação, a razão entre 

a carga final da esfera C e a da esfera B vale: 

 

a) 0,375 

b) 1,625 

c) 2,500 

d) 3,255 

e) 4,250 

 

29 Observe a seguinte imagem: 

 

 
 



Sobre o carbono grafite e o carbono diamante, cujas estruturas estão representadas nas figuras apresentadas, foram feitas as 

seguintes afirmações: 

 

I. Na grafite, a hibridação do carbono é sp2; enquanto no diamante, é sp3. 

II. Ambas as estruturas apresentam ligações sigma (σ) e ligações pi (π). 

III. A estrutura planar do diamante confere a dureza característica desse material. 

IV. As nuvens eletrônicas entre as placas de grafite conferem a propriedade lubrificante a esse material. 

 

Estão corretas apenas: 

 

a) I e II. 

b) I, III e IV. 

c) I e IV. 

d) II e III. 

e) II e IV. 

 

30 Calculando-se a expressão: obtém-se o valor: 

 
 

31 A Lei da Gravitação Universal, enunciada por Newton, afirma que a força de atração entre duas partículas é 

proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Com base nessa 

definição, considere duas partículas, A e B, que se atraem gravitacionalmente com uma força F. Substituindo-se a partícula 

A por uma partícula C, cuja massa é o dobro da massa de A, e aproximando-a da partícula B, de forma que a distância 

entre B e C seja metade da distância que havia inicialmente entre A e B, a força de atração gravitacional entre B e C será: 

 

a) F 

b) 2F 

c) 4F 

d) 6F 

e) 8F 

 

32 Para obter o preço de venda de certo produto, um comerciante estabeleceu como margem de lucro 10% do preço de 

custo. Como o produto não estava vendendo como desejava, ele resolveu dar 10% de desconto sobre o preço de venda, 

conseguindo, assim, vendê-lo. 

Logo, o comerciante vendeu o produto: 

 

a) pelo preço de custo. 

b) com 1% de lucro sobre o preço de custo. 

c) com 1% de prejuízo sobre o preço de custo. 

d) com 1% de lucro sobre o preço inicial de venda. 

e) com 1% de prejuízo sobre o preço inicial de venda. 

 

33 A quantidade E de energia elétrica que é convertida em energia térmica, em um resistor de resistência R, durante um 

intervalo Δt, é dada pela expressão , em que i representa a intensidade da corrente elétrica que passa pelo 

resistor. As unidades físicas relacionadas são: 
 

E → Joules (J) 

R → Ohms (Ω) 

i → Ampères (A) 

Δt → Segundos (s) 



Considere um aparelho de resistência 20 Ω que fica ligado durante 10 minutos. O gráfico que representa a quantidade de 

energia convertida em função da intensidade da corrente elétrica para o aparelho funcionar é: 

 

 
 

34 O modelo matemático que melhor descreve a temperatura de um determinado forno elétrico no período em que 

permanece ligado é T(t) = –t2 + 30t + 40, em que t representa as horas de um dia de atividades padrão do forno. Por meio 

de um dispositivo de automação, esse forno é ligado diariamente à zero hora e desligado quando atinge a temperatura 

máxima prevista pelo modelo citado. Após o desligamento, o forno só volta a ser ligado na hora previamente programada. 

Suponha que a temperatura inicial do forno, quando começa sua operação, seja sempre a mesma. De acordo com o modelo 

apresentado, espera-se que o forno se desligue automaticamente às: 

 

a) 9h 

b) 10h 

c) 12h 

d) 15h 

e) 20h 



35 Os funcionários de uma empresa receberam uma bonificação de R$ 120.000,00, que deve ser rateada de forma 

proporcional ao tempo de casa de cada um. Sabendo que a empresa tem 10 funcionários, que 5 deles estão há 5 anos na 

empresa e que os outros 5 trabalham nela há 10 anos, a fração da bonificação que corresponde ao valor recebido por cada 

funcionário com 10 anos de empresa é: 

 

 
 

36 O valor da expressão , se A > 0, é: 

 

 
 

37 Um artesão produz objetos com a forma de troncos de pirâmides, formados pelo corte destas, com 1 dm2 de base, por 

planos paralelos às suas bases. 

 
Depois de separadas as peças, o artesão as mergulha em um recipiente graduado para determinar a razão x entre os seus 

volumes. Sabendo que a área y da base menor do tronco pode ser expressa por  para todo x tal que 0 < x < 1, 

pode-se concluir que os valores de x em função de y ficam expressos por: 

 

 
 

38 Um ângulo, o seu complemento e o dobro do seu complemento são os ângulos internos de um triângulo. Logo, é 

correto afirmar que esse triângulo é: 

 

a) escaleno. 

b) isósceles. 

c) equilátero. 

d) acutângulo. 

e) obtusângulo. 



39 O trecho mais alto de uma montanha-russa tem a forma do arco de uma parábola, como pode ser observado na imagem 

a seguir, cuja função relacionada é y = f(x), em que y > 0.  

 

 
 

Tomando-se o ponto de partida da subida desse arco de parábola como a origem de um sistema cartesiano de coordenadas 

em que o eixo das abscissas representa o nível do solo, pode-se descrever o formato desse trecho da montanha-russa pela 

relação , com x e y em metros. 

Nessas condições, pode-se concluir corretamente que o ponto mais alto da montanha-russa está a: 

 

a) 50 m do solo. 

b) 75 m do solo. 

c) 100 m do solo. 

d) 125 m do solo. 

e) 150 m do solo. 

 

40 Um carpinteiro começou a montar uma estrutura de madeira para servir de escada em uma obra, conforme a figura a 

seguir.  

 
O carpinteiro deseja pregar mais três degraus espaçados igualmente entre os dois já existentes, que medem 60 cm e 30 cm, 

como mostra a fi gura. Para isso, ele vai cortar três partes de um sarrafo de 2 m. 

Suponha que não houve desperdício do sarrafo, mas apenas sobras. Após retirar as três partes necessárias, a sobra do 

sarrafo será de, aproximadamente: 

 

a) 20 cm 

b) 35 cm 

c) 50 cm 

d) 65 cm 

e) 80 cm 

 

41 Um barco desce 12 km de um rio em 3 h e sobe o mesmo trecho em 6 h. Sabendo que a potência do motor do barco é 

constante, tanto ao subir quanto ao descer o rio, determine o tempo que o barco leva para descer o mesmo trecho com o 

motor desligado.  

 

a) 1 

b) 3 

c) 6 

d) 9 

e) 12 



42 Uma obra de arte é composta de dois quadros congruentes, de 60 cm × 60 cm, que se sobrepõem conforme mostra a 

figura a seguir. 

 

 
 

O quadro EFGH é móvel, mantendo-se fixo apenas seu vértice E no centro do quadro ABCD. Considerando as 

informações fornecidas, assinale a alternativa que indica corretamente o maior valor possível da área sombreada. 

 

a) 40 cm2 

b) 600 cm2 

c) 800 cm2 

d) 900 cm2 

e) 500 2 cm2 

 

43 O dono de uma loja de enfeites para festas recebeu um lote de bolas de natal, mas achou que elas eram muito pequenas, 

por isso fez um novo pedido de outra remessa de bolas, dessa vez com o dobro do tamanho. O fornecedor enviou novas 

esferas, com o dobro do raio das primeiras, como ilustram as imagens a seguir. 

 
Ao duplicar a medida do raio das esferas, o fornecedor consequentemente: 

 

 
 

a) duplicou tanto a área da superfície quanto o volume das esferas. 

b) quadruplicou tanto a área da superfície quanto o volume das esferas. 

c) duplicou a área da superfície e quadruplicou o volume das esferas. 

d) quadruplicou a área da superfície e duplicou o volume das esferas. 

e) quadruplicou a área da superfície e octuplicou o volume das esferas. 

 

44 Considere os seguintes padrões formados pela junção(*) de quatro padrões simples, A, B, C e D. 

 

 
 

Assinale a alternativa em que o padrão formado pela junção A * D está corretamente representado. 

 

 



 
 

45 Leia o texto a seguir: 

 

Jovem de 15 anos desenvolve teste que detecta câncer de pâncreas em cinco minutos 

Com 15 anos, o estadunidense Jack Andraka criou um teste que detecta câncer de pâncreas em apenas cinco minutos. 

Alem da rapidez, o teste e 26 mil vezes mais barato que o utilizado atualmente – o custo e de apenas 3 centavos de dólar, 

alem de ser mais simples e mais preciso. Apos a morte de um amigo da família em decorrência da doença, Jack se 

debruçou sobre o tema. [...] 

Disponível em: <catracalivre.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2013. 

 

O título da notícia e o primeiro período do texto são formados por duas orações cujo núcleo do objeto é o mesmo nos dois 

casos, para dois verbos e dois sujeitos distintos. A(s) palavra(s) que expressa(m) o objeto, comum ao título e ao texto, 

é(são): 

 

a) cinco minutos. 

b) 15 anos. 

c) teste. 

d) detecta. 

e) câncer de pâncreas. 

 

46 Leia o texto a seguir: 

 

Tiro ao álvaro 

 

De tanto leva frechada do teu olhar 

Meu peito ate parece sabe o que? 

Tábua de tiro ao álvaro 

Não tem mais onde furá 

 

Teu olhar mata mais do que bala de carabina 

Que veneno e estriquinina 

Que pexeira de baiano 

Teu olhar mata mais que atropelamento de automóver 

Mata mais que bala de revórve 

Adoniran Barbosa. Disponível em: <http://poesiabrasileira.tumblr.com/ post/7581701998/de-tanto-levar-frechada-do-teu-

olhar-meu-peito-ate>.Acesso em: 9 out. 2013. (Adapt.). 

 

A reflexão sobre as diferentes variantes linguísticas é fundamental para compreendermos que o ideal de língua padrão é, 

na verdade, muito impreciso e que o estudo da língua vai muito além das regras gramaticais. A variante valorizada na 

canção de Adoniran Barbosa é a popular, e isso pode ser exemplificado pelo(a): 

 

a) omissão do “r” no final de verbos no modo infinitivo, como em “levá” e “furá”. 

b) utilização de expressões sem sentido esclarecido no contexto, como “bala de revórve”. 

c) sugestão de imagens pouco prováveis, como em “frechada do teu olhar”. 

d) processo, feito com muito cuidado pelo autor, de criar rimas e versos decassílabos. 

e) uso de argumentos que explicam como um olhar pode ser perigoso. 

 

47 Leia o texto a seguir: 

Uma vez ou outra, uma melodia entra para a sua vida. Não importa o local, a ocasião, se ela começa a tocar, e 

igual teletransporte. Te leva direto para dentro da TV. Os temas musicais dos seriados são assim, de tanto que tocam, 

acabam fazendo parte da nossa historia. 



Quem não reconhece em algum momento da vida o tema de Friends, “I’ll be there for you” do The Rembrandts? 

Músicas como esta grudam na cabeça para sempre. Mas um dia, me peguei cantarolando uma melodia esquisita 

de um seriado que marcou a minha infância. Tan na na na Tan na na na, o compasso ajudava, mas não era o suficiente 

para que a pessoa ao meu lado a reconhecesse. “Não lembra? E daquela serie de suspense. Aquela em preto e branco!”, 

eu disse, sem sucesso. 

Tentei buscar no Google aquele tema tão marcante, mas como escrever palavras-chaves se o tema não tinha 

letra? Insisti mais uma vez. “Tan na na na na Tan na na na fooooon Tan ranaaaannn! Super assustador”, tentei mais uma 

vez. Acho que deve ter sido coisa de conexão, química ou algum fenômeno paranormal, pois meu amigo me olhou 

assustado e disse, em cheio: “Twilight Zone”! E era isso mesmo. 

O tema musical de Twilight Zone, visto precocemente na TV Cultura, nos idos de 1990, me assustou por anos. 

Hoje reconheço a grandiosidade daquelas notinhas embaralhadas. Casava perfeitamente com a confusão de ideias 

brilhantes que ilustravam cada episodio da serie. [...]. 

Maria Clara Lima. “Sem letra, mas com muita melodia, temas instrumentais encantam as séries de TV”. Teleséries. 

Disponível em: <http://teleseries.uol.com.br/sem-letra-mas-com-muita-melodia-temas--instrumentais-encantam-as-series-

de-tv/>. Acesso em: 7 fev. 2014. 

 

A música está presente em nossas vidas em diversas circunstâncias. Ela é composta de elementos importantes que a 

constituem, como a harmonia, a melodia, o ritmo. Entretanto, há outros aspectos que a música compreende, como as 

sensações, as vibrações, o silêncio, as vozes etc., que também a complementam.  

Acerca de todos esses elementos, o texto apresentado revela que: 

 

a) a melodia, a letra e o ritmo são aspectos obrigatórios em toda música. 

b) o ritmo e a textura são elementos intercambiáveis.  

c) a letra não é um item obrigatório em determinadas composições. 

d) é necessário que haja harmonia para haver música. 

e) a música sem melodia é bastante utilizada em composições clássicas. 

 

48 

Texto I 

 
 

Texto II 

O Romantismo nutriu-se fervorosamente, ao mesmo tempo, da realidade e da possibilidade de uma mudanca radical da 

historia. Todas as suas correntes, ideologias e projetos alimentaram-se como sonho ou pesadelo, como esperanca ou 

medo de uma ruptura e de uma quebra sem precedentes com o passado. 

Elias Thomé Saliba. As utopias romanticas. 3 ed. São Paulo.Estação Liberdade, 2004. p. 15. 

 

A relação observada entre a imagem e o texto permite entender o período do Romantismo. Sendo assim, a obra de 

Delacroix apresenta característica romântica ao: 

 

a) utilizar a estratégia de várias personagens em um único plano. 

b) empregar os contrastes de luz e sombra, conferindo maior emoção à cena. 

c) apresentar linhas verticais que sugerem exatidão, imobilidade das personagens. 

d) representar as personagens de maneira formal, com racionalidade. 

e) apresentar fielmente a cena da forma como aconteceu naquele momento. 

 

 

 



49 Observe a imagem a seguir: 

 

 
 

A modalidade do hockey sobre a grama não é amplamente praticada no Brasil, mas é muito praticada em outros países. 

Para nós, brasileiros, que conhecemos o futebol, não é difícil entender a dinâmica de jogo dessa modalidade: duas equipes 

que disputam uma bola usando um bastão, em um campo com gramado, com o objetivo de fazer gol e, assim, pontuar mais 

que o adversário. 

Nesse sentido de novas aprendizagens, ao praticar uma modalidade pouco conhecida, desenvolvemos conhecimentos: 

 

a) táticos, culturais e sobre os movimentos específicos e não específicos dessa modalidade. 

b) sobre as mais variadas habilidades técnicas de precisão na rebatida com o bastão. 

c) acerca do condicionamento físico de um atleta profissional e sobre como é impossível se tornar um. 

d) sobre a inteligência tática de um atleta, sem atentar para aspectos táticos e culturais. 

e) sobre as habilidades de trabalhar em equipe para tornar-se um profissional. 

 

50 Leia o excerto a seguir: 

Capítulo IIII 

E porque algũas cantigas i ha em que falam eles e elas outrossi, por en1 e bem de entenderdes se som d'amor, se d'amigo: 

porque sabede que, se eles falam na prim[eir]a cobra2 e elas na outra, [e d']amor, 3porque se move a razom dele, como 

vos ante dissemos; e se elas falam na primeira cobra, e outrossi d'amigo; e se ambos falam em ũa cobra, outrossi e 

segundo qual deles fala na cobra primeiro. 

“Arte de trovar". Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Disponível em: <http://cantigas.fcsh.unl.pt/artedetrovar.asp>. 

Acesso em: 6 jan. 2014. 

Glossário 

¹Por en: por isso. 

²Cobra: estrofe. 

³Porque se move a razom dele: porque é ele (a voz masculina) quem expõe e inicia a razom da cantiga (o seu tema e a 

proposta de tratamento). 

 

Na literatura, são vários os critérios utilizados para se classificar as cantigas de amor e de amigo. Um dos principais é 

identificar a voz que fala no texto; ou seja, se a voz é masculina, a cantiga é de amor; se é feminina, é de amigo. No 

entanto, o texto em questão apresenta uma terceira possibilidade. 

Assinale a alternativa que indica corretamente essa possibilidade e como se classifica a cantiga nesse caso. 

 

a) Quando aparecerem as vozes do homem e da mulher, deve-se considerar sempre a da mulher, pois os homens 

compunham os textos para homenagear as mulheres; nesse caso, a cantiga é de amor. 

b) Se aparecem as duas vozes na mesma estrofe, a cantiga se classificará conforme a voz que aparece primeiro, ou seja, se 

for de um homem, é de amor; se for de mulher, é de amigo. 

c) No texto em que se misturarem as vozes feminina e masculina, a cantiga deve ser classificada como de amor, já que, 

provavelmente, estará tratando da união dos dois. 

d) Se houver ocorrência de duas vozes masculinas na cantiga (dois homens conversando), deve-se considerar como cantiga 

de amigo, mesmo que nessa tipologia o eu lírico seja sempre feminino. 

e) Caso haja um diálogo entre duas mulheres na cantiga, deve-se considerar como cantiga de amor, pois elas estão 

conversando sobre os homens que amam. 

 



51 Leia o texto a seguir: 

Sua historia tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo algibebe em Lisboa, sua pátria; aborrecera-se porem do negocio, 

e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que o vemos empossado, e 

que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o que, uma certa 

Maria da Hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, saloia rechonchuda e bonitona. O Leonardo, fazendo-se-lhe 

justiça, não era nesse tempo de sua mocidade mal-apessoado, e sobretudo era maganão. 

Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada a borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela, e 

com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-

se como envergonhada do gracejo, e deu-lhe também em ar de disfarce um tremendo beliscão nas costas da Mao 

esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra: levaram o resto do dia de namoro cerrado; ao 

anoitecer passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a diferença de serem desta vez um pouco mais fortes; e no 

dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares, que pareciam sê-lo de muitos anos. 

Manuel Antônio de Almeida. Memórias de um sargento de milícias.Disponível 

em:<www.soliteratura.com.br/romantismo/romantismo11.php >. 
 

Embora a obra em questão se insira no Romantismo, há nela marcas que revelam o universo cotidiano do Rio de Janeiro. 

Tanto a linguagem como as tradições populares do namoro traduzem as personagens sob o prisma desse povo, sob a 

cultura da época. O trecho que traz essas duas marcas, a linguagem popular e a maneira de se aproximar para o namoro, é: 
 

a) “Sua história tem pouca coisa de notável. [...] Fora Leonardo algibebe em Lisboa [...].” 

b) “Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego [...] que exercia, como dissemos, desde tempos 

remotos.” 

c) “[...] saloia rechonchuda e bonitona [...] com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito.” 

d) “[...] e deu-lhe também em ar de disfarce um beliscão nas costas da mão esquerda.” 

e) “[...] levaram o resto do dia de namoro cerrado; ao anoitecer passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão.” 

 

52 Leia o texto a seguir: 

Pudor 

Certas palavras nos dão a impressão de que voam, ao saírem da boca. “Silfide”, por exemplo. E dizer “silfide” e ficar 

vendo suas evoluções no ar, como as de uma borboleta. Não tem nada a ver com o que a palavra significa. “Silfide”, eu 

sei, e o feminino de “silfo”, o espírito do ar, e quer mesmo dizer uma coisa diáfana, leve, borboleteante.  Mas experimente 

dizer “silfo”. Não  voou, certo? Ao contrario da sua mulher, “silfo” não  voa. Tem o alcance Maximo de uma cuspida. 

“Silfo”, zupt, ploft. A própria palavra “borboleta” não voa, ou voa mal. Bate as asas, tenta se manter aérea  mas choca-

se contra a parede. [...] 

Luis Fernando Verissimo. Comedias para se ler na escola.Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
 

Luis Fernando Verissimo, escritor brasileiro conhecido pelo humor dos textos que escreve, comenta, nesse trecho, que 

algumas palavras têm sons que, muitas vezes, não estão de acordo com seus significados. Ao tratar da palavra silfo, o autor 

utiliza onomatopéias para argumentar: 

 

a) que os usuários da língua utilizam essa palavra de maneira errada, pois ela é sinônimo de borboleta, algo que poucos 

sabem. 

b) que, apesar de significar algo que voa, ao ser pronunciada, a palavra aparenta sair da boca e cair no chão, o que gera os 

sons mencionados. 

c) que as pessoas pronunciam a palavra de modo incorreto, tornando-a pouco musical, apesar de sua sonoridade. 

d) a favor das teorias linguísticas de que algumas palavras estão sumindo por falta de uso, por isso muitos desconhecem 

seu significado. 

e) contra a banalização de certas palavras eruditas, que têm sua pronúncia alterada por desconhecimento dos falantes. 

 

53 Leia o texto a seguir: 

 



A poesia concreta é marcada por trabalhar, em conjunto com o texto, não só as palavras, mas também a arte visual. O 

poema concreto apresentado, “Pluvial”, de Augusto de Campos: 
 

a) mostra que há uma transformação na chuva, que cai e penetra a terra. 

b) revela, pela ordenação das palavras, a água da chuva transformando-se na água do rio. 

c) recria a chuva, mostrando o papel que o vento exerce sobre ela. 

d) inventa uma palavra a partir da palavra pluvial, mudando as letras. 

e) explora a criação em uma parte da folha, mostrando que nem sempre chove apenas em uma metade. 

 

54 Leia o texto a seguir: 
 

 
Os textos humorísticos, em geral, são construídos a partir de fatos observados no mundo real, que, transportados para uma 

situação hipotética, podem ser identificados pelo leitor como forma de reflexão ou simplesmente de entretenimento. Na 

tirinha apresentada, a personagem faz referência à polêmica em torno da publicação de biografias não autorizadas de 

personalidades famosas e declara, implicitamente: 
 

a) o desejo de que suas experiências pessoais sejam expostas em uma biografia, mesmo que não seja autorizada. 

b) que não concorda com esse tipo de exposição por não se orgulhar de uma experiência pessoal recente. 

c) o seu repúdio à forma como as pessoas famosas são tratadas pela mídia, o que o faz pensar se ainda quer ficar famoso. 

d) os resultados positivos que essa forma de entretenimento pode trazer a alguém, já que ele obteve bons resultados. 

e) sua desconfiança quanto à eficácia desse método para tornar as pessoas famosas, pois elas podem ser ridicularizadas. 

 

55 Leia o texto a seguir: 

Procura da poesia 

Não facas versos sobre acontecimentos. 

Não ha criação nem morte perante a poesia. 

Diante dela, a vida e um sol estático, 

não aquece nem ilumina. 

As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. 

Não facas poesia com o corpo, 

esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso a fusão 

[lírica. 

Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro são 

[indiferentes. 

Não me reveles teus sentimentos, 

que se prevalecem de equivoco e tentam a longa viagem. 

O que pensas e sentes, isso ainda não e poesia. 

[...] 

Carlos Drummond de Andrade. A rosa do povo. São Paulo: Companhia da Letras, 2012. (Coleção Carlos Drummond de 

Andrade). 
 

A poesia é, antes de tudo, uma forma de expressão, não apenas para expor sentimentos, mas também opiniões e críticas. 

No poema, Drummond procura mostrar: 
 

a) sua teoria sobre como um poema deve ser escrito, em forma de conselhos dos possíveis poetas que o estejam lendo. 

b) como é possível construir poemas a partir de simples acontecimentos do cotidiano, bem como dos pensamentos do 

poeta. 

c) que o sentimento do poeta é o mais importante para escrever um poema, por isso uma pessoa que deseja escrever 

precisa estar atenta aos seus sentimentos. 

d) que o poeta deve fazer poesia com o corpo, pois este sempre está em sintonia com o lirismo da poesia. 

e) dois importantes temas que não podem faltar em um poema: os acontecimentos e os elementos naturais, como o Sol. 



56 Leia o texto a seguir: 

 

Novidade 

A curiosidade e a primeira e mais elementar emocao que encontramos no espirito humano. Por curiosidade entendo 

qualquer desejo nosso pela novidade ou qualquer prazer dela obtido. Vemos criancas incessantemente correndo de um 

lugar a outro em busca de algo novo; elas agarram com grande avidez e indistincao tudo que veem; qualquer objeto lhes 

chama a atencao, pois, nesse estagio da vida, tudo tem o encanto da novidade, que o torna atraente. Porem, como aquelas 

coisas que nos atraem apenas por sua novidade não podem prender nossa atencao por muito tempo, a curiosidade e, de 

todos os sentimentos, o mais superficial. 

Edmund Burke. Uma investigacao filosofica sobre a origem de nossas idéias do sublime e do belo. Campinas/Papirus: 

Editora da Unicamp, 1993.  

 

A coerência textual é um elemento que permite que as partes de uma produção textual se componham de forma a não 

ocorrer ruptura em seu entendimento lógico. O fragmento em questão, ao empregar a partícula adversativa porem, introduz 

uma ideia contrária àquela dita anteriormente. 

Considerando o conceito de coerência textual e o emprego da partícula, o fragmento em questão está: 

 

a) coerente, pois, apesar de o autor usar o termo porem de forma incorreta, não há nada que se oponha ao que vinha sendo 

dito sobre o tema. 

b) incoerente, pois a adversativa provocou um rompimento no argumento do autor, o que deixa a concatenação lógica das 

ideias falha. 

c) coerente, pois a partícula não tornou o texto incoerente, dando prosseguimento ao encadeamento lógico da ideia e 

evidenciando um outro lado do que vinha sendo exposto. 

d) incoerente, pois a concatenação das ideias evidencia sempre o lado positivo da curiosidade e da novidade, o que não é 

permitido com o uso da partícula porem. 

e) incoerente, devido à introdução da adversativa, pois, apesar de continuar com a lógica do tema abordado, o autor deixa 

de tratá-lo como positivo. 

 

57 Leia o texto a seguir: 

A esquerda do valle, e abrigado do norte pela montanha que alli se corta quasi a pique, esta um masisso de 

verdura do mais bello vico e variedade.  A faia, o freixo, o alamo entrelaçam os ramos amigos; a madresilva, a musqueta 

penduram de um a outro suas grinaldas e festões; a congossa, os fettos, a malva-rosa do vallado vestem e alcatifam o 

chão. 

Para mais realçar a belleza do quadro, ve-se por entre um claro das arvores a janella meia aberta de uma 

habitação antiga mas não dilapidada – com certo ar de conforto grosseiro, e carregada na cor pelo tempo e pelos 

vendavais do sul a que esta exposta. A janella e larga e baixa; parece mais ornada e tambem mais antiga que o resto do 

edifício que todavia mal se ve... 

Almeida Garret. Viagens na minha terra. Disponível em: <www.gutenberg. 

org/files/24164/24164-h/24164-h.htm>. Acesso em: 27 jun. 2014. (Adapt.). 

 

A língua portuguesa, como qualquer língua natural, passa por mudanças durante o tempo e através do espaço – as 

chamadas mudanças diacrônicas e diatópicas. O excerto anterior é um parágrafo de um romance escrito em Portugal, no 

século XIX, reproduzido em sua grafia original. A respeito das variações que se observam no texto, se comparado ao 

português brasileiro do século XXI, admite-se que: 

 

a) não é possível compreender o texto adequadamente, sem uma tradução. As regras de concordância não são respeitadas 

propositalmente, porque o autor desejava afrontar os valores estéticos burgueses, o que se pode perceber pelo uso de 

abrigado onde se deveria ler obrigada. 

b) a inexistência de regras de acentuação gráfica deixava a escrita caótica, não se observando a regularidade e a lógica 

atuais, o que se evidencia pelos acentos circunflexos em conforto e cor. A repetição de letras aleatórias também 

desconcentra o leitor mais acostumado com o registro culto da língua-padrão. 

c) a palavra masisso, hoje grafada maciço, revela que a fonologia do idioma mudou tanto que hoje nosso alfabeto deveria 

ter mais letras, porque as palavras hoje têm mais sons. 

d) apesar das diversas diferenças na ortografia, não há mudanças imprevisíveis, uma vez que todas as alterações são 

sistemáticas. Surpreende, no entanto, uma mudança na sintaxe de concordância, dado que uma palavra de matiz adverbial, 

que não variaria atualmente, foi curiosamente flexionada. 

e) a conjunção todavia, hoje toda via, tem valor enfático, visto que, expressando circunstância temporal, só reforça o 

advérbio mal, que também traduz ideia de tempo no contexto em que se insere. 

 

 

 



58 

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. 

– 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. 
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...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. 
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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.). 

 

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 

conveniado não fume”. 

c) Em “Já há até planos privados que cogitam oferecer descontos 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. 

 

 


