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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. 
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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 3h30  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 
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1- No livro O homem que calculava, de Malba Tahan, encontra-se uma lenda sobre o jogo de xadrez. Segundo 

essa lenda, havia um rei muito triste, de vida monótona, que ganhou de um jovem sábio um jogo de tabuleiro 

quadrado, dividido em 64 quadradinhos brancos e pretos. Feliz com o presente recebido, o rei decidiu 

presentear o jovem, inventor desse tabuleiro, com qualquer riqueza que ele escolhesse, e, para surpresa de 

todos, o jovem pediu o pagamento em grãos de trigo, um pela primeira casa do tabuleiro, dois pela segunda, 

quatro pela terceira, oito pela quarta, e assim sucessivamente, até a 64a casa do tabuleiro. 

Como o pedido do jovem seria impagável, supõe-se que o rei decidiu pagar apenas o equivalente às 12  

primeiras casas do tabuleiro e, seguindo a mesma lógica, em vez de grãos de trigo, pagou em grãos de ouro. 

Sendo assim, a quantidade de grãos de ouro recebida pelo jovem teria sido de: 

 

a) 2.047. 

b) 2.048. 

c) 4.095. 

d) 4.096. 

e) 8.192. 

 

2- Sejam S1 e S2 duas circunferências de raio R1 = 1 m e R2 = 3 m, respectivamente. Se a distância d entre seus 

centros é 5 m e r é uma reta que está entre S1 e S2 e que tangencia S1 em um ponto T1 e S2 em um ponto T2, a 

medida do segmento T1T2 é de: 

 

a) 3 m 

b) 4 m 

c) 5 m 

d) 6 m 

e) 7 m 

 

3- O IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é o índice mais usado pelo Governo Federal 

para medir a inflação no país. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal da inflação, segundo dados 

apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os meses de março de 2012 e 

março de 2013. 

 



Nos meses em questão, o período de maior queda consecutiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) ocorreu entre: 

 

a) janeiro e março de 2013. 

b) fevereiro e abril de 2012. 

c) agosto e outubro de 2012. 

d) outubro e dezembro de 2012. 

e) abril e junho de 2012. 

 

4- Um regador de jardim é constituído de uma peça rotatória em formato de quadrilátero, o que permite a ejeção 

de água pelos seus quatro vértices, conforme mostra a figura a seguir: 

 

 
 

Nessa peça, a soma dos ângulos θ1 + θ2 + θ3 + θ4, representados na ilustração, resulta em: 

 

a) 180° 

b) 250° 

c) 270° 

d) 320° 

e) 360° 

 

5- Uma função definida por um polinômio do segundo grau da forma y = ax2 + bx + c é representada, no plano 

cartesiano x0y, por uma curva denominada parábola, cujo eixo de simetria é paralelo ao eixo das ordenadas y, e 

a representação gráfica dessa função permite analisar informações sobre seus coeficientes. 

Dentre as representações a seguir, aquela que caracteriza uma função de coeficientes a > 0, b < 0 e c = 0 é: 

 



 



6- Um fazendeiro utilizava um cocho para disponibilizar água a seus cavalos. O cocho era formado por três 

tábuas retangulares e três trapezoidais, conforme representado na figura a seguir: 

 
As dimensões da base do cocho são 200 cm × 30 cm, ao passo que as dimensões do bordo superior são 200 cm 

× 60 cm, conforme indicado na figura. Certo dia, o fazendeiro completou o conteúdo do cocho até que a água 

atingisse metade da altura limite. Nessa situação, a área da superfície da água no cocho em contato com o ar, 

em cm2, é de: 

 

a) 6.000. 

b) 7.500. 

c) 8.000. 

d) 9.000. 

e) 10.000. 

 

7- 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: 

 
 

8- Uma balconista de uma loja de presentes foi designada para fazer o embrulho de um vaso que tinha o 

formato de um prisma regular. Na loja em que trabalha, havia apenas caixas de presente em formato cilíndrico, 

como mostra a figura, com vista superior de uma das caixas. 

 



 
Sendo R o raio do círculo circunscrito, o lado do maior objeto de base quadrada que cabe na caixa de presentes 

é: 

 
 

9- Para a fabricação de x unidades de determinado produto, o departamento responsável realizou o 

levantamento dos custos da produção, chegando ao valor que pode ser obtido pela expressão 1.200 + 2x (reais). 

Sabendo que cada unidade desse produto é vendida por R$ 10,00, qual das alternativas representa a quantidade 

que deve ser produzida e vendida para que o valor arrecadado na venda supere o custo de produção? 

 
10- Um painel em formato retangular será pintado apenas nas partes sombreadas da figura, nas quais a base de 

cada triângulo sombreado mede 0,5 m. 

 
 

Considerando que as dimensões do painel são de 10 m de comprimento e 300 cm de altura, o percentual de área 

pintada do painel será de: 

 



a) 0,0015% da área total. 

b) 0,015% da área total. 

c) 0,15% da área total. 

d) 1,5% da área total. 

e) 15% da área total. 

 

11- Umidade relativa do ar significa, em termos simplificados, o quanto de água na forma de vapor existe na 

atmosfera no momento em relação ao total máximo que poderia existir, na temperatura observada. A umidade 

do ar é mais baixa principalmente no final do inverno e início da primavera, no período da tarde, entre 12 e 

16 horas. [...] 

Disponível em: <www.cgesp.org/v3/umidade-relativa-do-ar.jsp>.Acesso em: 26 fev. 2014. (Adapt.). 

 

Observe a tabela a seguir, com medições da umidade relativa do ar na cidade de São Paulo no período de 12 a 

16 de setembro de 2013. 

 

 
Quanto à umidade relativa do ar (%) nesse período, considerando as medições feitas às 22h, a média, a moda e 

a mediana são, respectivamente: 

 

a) 27, 21 e 21. 

b) 27, 21 e 18. 

c) 27, 18 e 21. 

d) 18, 21 e 27. 

e) 21, 21 e 27. 

 

12- 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 

 

 



13- A Constituição Federal prevê a irredutibilidade do salário do trabalhador, de forma a garantir aos 

assalariados a não redução de sua renda mensal, para que seja mantida e dê mais segurança a ele. No entanto, 

nos casos em que for comprovado que a empresa está passando por condições adversas, a Constituição Federal 

prevê a possibilidade de serem feitos acordos coletivos de trabalho, nos quais a empresa e o trabalhador 

acordam redução dos salários com o objetivo de favorecer a condição econômica da empresa e garantir os 

salários dos trabalhadores, sem prejudicá-los. Com base na Constituição Federal, uma empresa que estava 

passando por dificuldades econômicas propôs a seus funcionários um acordo coletivo de trabalho. Nesse 

acordo, os salários dos funcionários sofreriam três reduções sucessivas de 10% ao mês e, em seguida, a fim de 

repor as perdas, a empresa ofereceria três aumentos sucessivos de 11% ao mês. Se os funcionários aceitarem 

essa proposta, ao término da última reposição de 11%, seus salários, em relação ao salário atual, estarão, 

aproximadamente: 

 

a) 3% maiores. 

b) 0,5% maiores. 

c) 3% menores. 

d) 0,3% menores. 

e) 1% menores. 

 

14- Determinada substância radioativa se decompõe conforme a função R(t) = k ∙ 3–0,5t, na qual k é uma 

constante, t o tempo em minutos e R(t) a quantidade, em gramas, da referida substância. O gráfico a seguir 

representa o comportamento da decomposição dessa substância. 

 
Segundo esse processo de decomposição, o valor de a (que indica o tempo para a substância se decompor) para 

reduzir sua massa de 2.187 g para 243 g será de: 

 

a) 2 s 

b) 4 s 

c) 5 s 

d) 7 s 

e) 8 s 

 

15- O esquadro é um instrumento geométrico de fácil utilização e baixo custo, sendo, por isso, bastante 

utilizado por alunos nas escolas e até mesmo por alguns profissionais em seus trabalhos. Um dos esquadros 

mais comuns tem o formato de um triângulo retângulo escaleno, contendo um ângulo de 30o e outro de 60o, 

conforme a figura a seguir: 

 



Se o maior lado de um esquadro nesse formato mede 30 cm, a medida do menor lado, em cm, é: 
 

 
 

16- O MTBE passou a ser adicionado à gasolina porque aumenta a octanagem e é um aditivo oxigenado, ou 

seja, acrescenta oxigênio à reação durante a queima. Por definição, um aditivo oxigenado reduz a quantidade 

de hidrocarbonetos não queimados e a liberação de monóxido de carbono no escapamento. 

O principal problema com o MTBE é que ele é considerado cancerígeno e, por misturar-se com a água 

facilmente, pode, em caso de vazamentos, contaminar tanto a água de lençóis freáticos como de poços. 

Uma alternativa a este aditivo é o etanol, por isso que no Brasil não se adiciona MTBE à gasolina, pois o 

combustível já apresenta de 20% a 25% de etanol como aditivo. 

Disponível em: <http://ciencia.hsw.uol.com.br/gasolina4.htm>. Acesso em: 8 fev. 2014. (Adapt.). 

 

Observe as cadeias de MTBE e do etanol ilustradas a seguir: 

 

 
 

Existe, dentre outras características que permitem diferenciá-los, uma diferença básica entre essas cadeias 

carbônicas. O MTBE e o etanol apresentam cadeias, respectivamente: 

 

a) saturada e insaturada. 

b) aberta e fechada. 

c) aromática e alifática. 

d) homogênea e heterogênea. 

e) heterogênea e homogênea. 

 

17- A correta interpretação de rótulos de alimentos é fundamental para uma dieta equilibrada e saudável, que 

forneça nutrientes em quantidades adequadas ao organismo. O quadro a seguir representa um rótulo nutricional 

do leite condensado, com informações sobre sua composição bioquímica e a quantidade de energia que pode ser 

obtida com sua ingestão. 



 
Com base nas informações apresentadas, uma análise que pode ser feita é a de que: 

 

a) a ingestão de 4 colheres de sobremesa de leite condensado fornece 6,4 gramas de moléculas orgânicas 

compostas de aminoácidos. 

b) o leite condensado apresenta grande quantidade de lipídeos, porém a quantidade de glicídios que apresenta é 

deficiente. 

c) o leite condensado apresenta quantidades adequadas de sais minerais, porém é insuficiente no fornecimento 

de fibras alimentares. 

d) o indivíduo que ingerir 2 colheres de sobremesa de leite condensado, ou 20 gramas, estará consumindo 11 

gramas de glicídios. 

e) esse produto pode ser consumido deliberadamente por diabéticos, já que a quantidade de gordura trans é 

insignificante em uma dieta de 2.000 kcal. 

 

18- Após a fermentação, a próxima etapa da obtenção do etanol é a destilação. Esse método pode ser utilizado 

para separar misturas homogêneas de líquidos com diferentes pontos de ebulição. 

Existem dois tipos de destilação que podem ser utilizadas para obtenção do etanol: a simples e a fracionada. A 

simples é feita em aparelhos menos sofisticados como, por exemplo, os alambiques, utilizados na produção de 

cachaça artesanal. Nesse processo, obtém-se uma mistura aquosa contendo principalmente etanol e outras 

substâncias em menor quantidade. 

Esse tipo de destilação é utilizado desde a época do Brasil Colônia nas propriedades açucareiras. Já outro 

tipo de destilação, a fracionada, é realizada com aparelhos mais sofisticados para obtenção de compostos com 

alto grau de pureza como, por exemplo, na produção de etanol em escala industrial. 

Maria Elisa F. Braibanti et al. “A cana-de-açúcar no Brasil sob um olhar químico e histórico: uma abordagem 

interdisciplinar”. Revista Química nova na escola. v. 35, nº 1, p. 3-10, fev. 2013. 
 

Sobre a produção de etanol no Brasil, histórica e quimicamente, no tocante à etapa da destilação, infere-se que: 

 

a) ocorreu da mesma maneira desde o Brasil Colônia, com a utilização de destilação simples ou fracionada, sem 

grandes evoluções tecnológicas. 

b) predominava a destilação simples no Brasil Colônia; hoje em dia, devido a grandes evoluções tecnológicas, 

usa-se somente a destilação fracionada. 

c) inicialmente predominava a destilação simples, até hoje utilizada em produções artesanais; entretanto, a 

destilação fracionada predomina nas produções em escala industrial. 

d) inicialmente predominava a destilação simples, com a obtenção de etanol com alto grau de pureza, mas o uso 

da destilação fracionada determina produção em maior escala. 

e) inicialmente predominava a destilação fracionada, com a obtenção de etanol como parte de uma mistura; 

hoje, a destilação simples permite a obtenção de etanol com alto grau de pureza. 



19- A notícia de que uma mulher salvou seu sobrinho fazendo apenas respiração boca a boca teve grande 

repercussão na mídia, tanto pelo ato heroico quanto pelos cuidados que precisam ser tomados quando se trata 

de socorrer crianças. 

Segundo Dra. Ana Escobar, pediatra e professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP), bebês sufocados não devem receber respiração boca a boca. A Dra. 

afirma que realizar a respiração boca a boca em uma criança engasgada pode enviar o objeto (ou líquido) 

para uma parte mais funda do pulmão e mais difícil de sair. Em crianças com parada respiratória (e 

posteriormente parada cardíaca), o mais recomendável é fazer uma massagem cardíaca. 

No caso do bebê salvo pela tia, ele nasceu com problemas respiratórios. A mulher fez respiração boca a boca 

e, em seguida, um policial fez massagem cardíaca na criança. O bebê voltou a respirar após o procedimento. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/02/bebes--sufocados-nao-devem-receber-

respiracao-boca-boca-diz-pediatra.html>.Acesso em: 5 maio 2014. (Adapt.). 

 

Considerando o caso descrito acerca dos procedimentos tomados para salvar a vida da criança, a tia do bebê: 

 

a) fez o correto, já que é o único procedimento que pode retirar algum objeto que esteja obstruindo a entrada de 

ar pela faringe, estrutura constituinte apenas do sistema respiratório humano. 

b) foi responsável pelo procedimento que salvou a criança, a respiração boca a boca, já que assim estimula-se o 

coração parado e também se leva oxigênio para os brônquios, estruturas nas quais ocorre a hematose. 

c) fez o procedimento correto, indicado pelos médicos em caso de engasgo e por meio do qual sugam-se objetos 

que estejam obstruindo os pequenos tubos do pulmão, os alvéolos pulmonares. 

d) fez o procedimento com o intuito de salvá-lo, mas poderia ter enviado o objeto ou líquido que causou o 

engasgo para regiões mais profundas do aparelho respiratório, impedindo a hematose. 

e) acertou em ter feito a respiração boca a boca, pois é o único modo de desengasgar e retirar algum objeto que 

esteja obstruindo a entrada de ar pela traqueia, órgão no qual se desenvolverá o pomo-de-adão. 

 

20- As lâmpadas incandescentes deverão sair do mercado brasileiro até 2016, segundo portaria emitida no 

final de 2010 pelos ministérios de Minas e Energia, da Ciência e Tecnologia [...]. As lâmpadas incandescentes 

e fluorescentes utilizam diferentes tecnologias para converter a energia em luz. A incandescente gasta mais 

eletricidade para produzir a mesma quantidade de luz – chamada de lumens – que uma fluorescente. [...] É 

possível comprar, portanto, uma lâmpada fluorescente de 15 W de consumo para substituir uma incandescente 

de 60 W de consumo, com a mesma quantidade de lumens. 

[...] 

 
Disponível em: <http://economia.terra.com.br/trocar-lampada-incandescente-por-fluorescente-gera 

economia,eaa832c35076b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 21 out. 2013. (Adapt.). 

 

Uma das vantagens de trocar uma lâmpada incandescente de 60 W pela fluorescente de 15 W é que a lâmpada 

fluorescente: 

 

a) tem uma luminosidade 4 vezes maior que a incandescente. 

b) tem uma luminosidade 4 vezes menor que a incandescente. 

c) aquece 4 vezes mais o ambiente do que a lâmpada incandescente. 

d) consome 4 vezes mais energia que a incandescente. 

e) consome 4 vezes menos energia que a incandescente. 



21- Recarregar a bateria do celular, literalmente no meio da rua, poderá ser possível apenas com uma 

caminhada. Cientistas da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, desenvolveram um recarregador de 

baterias portátil capaz de converter o movimento humano ou as vibrações da natureza como o balançar do 

galho da árvore pelo vento em energia elétrica. [...] 

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/05/25/passos-para--recarregar>. Acesso em: 21 out. 

2013. 

 

A utilização de movimentos, como os realizados em uma caminhada,para a geração de energia elétrica ocorre 

também: 

 

a) na captação de energia solar por meio de placas solares. 

b) no aquecimento da água de um chuveiro por meio de sua resistência. 

c) na movimentação, pela água, das engrenagens de um moinho do século XV. 

d) no funcionamento de uma pilha para fazer uma máquina fotográfica funcionar. 

e) na movimentação, pela água, das turbinas acopladas a um gerador de uma usina hidrelétrica. 

 

22- Os principais carboidratos da nossa alimentação são os monossacarídeos e os oligossacarídeos. Os 

monossacarídeos, ou açúcares simples, são moléculas simples, sendo os mais comuns a glicose e a frutose. Já 

os oligossacarídeos são açúcares compostos que, quando decompostos por uma reação química chamada 

hidrólise, fornecem de duas a dez unidades de monossacarídeos, incluindo-se nesse grupo os dissacarídeos 

(sacarose e lactose) e também os polissacarídeos (amido e glicogênio), assim como as fibras celulose e 

hemicelulose, que não são digeridas por nossas enzimas digestivas. 

Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/diabetes/frutose--%E2%80%93-o-doce-vilao-ii/>. Acesso em: 27 

maio 2014. (Adapt.). 

 

A seguir estão representadas as fórmulas estruturais da glicose e da frutose. 

 

 
 

O tipo de isomeria plana existente entre essas moléculas é denominado de: 

 

a) cadeia. 

b) posição. 

c) função. 

d) tautomeria. 

e) compensação. 

 

 

 

 

 



23- 

 
A charge ironiza as consequências da poluição de um ecossistema aquático por mercúrio, um metal pesado 

tóxico, não biodegradável. Supondo que as setas na charge indiquem o fluxo de energia em diferentes níveis 

tróficos desse ecossistema, a análise da concentração de mercúrio nos peixes indicaria que: 

 

a) o peixe 2 teria a menor concentração. 

b) o peixe 1 teria a maior concentração. 

c) o peixe 2 teria a maior concentração. 

d) o peixe 3 teria a maior concentração. 

e) todos teriam a mesma concentração. 

 

24- Muitas vezes, ideias simples podem ser usadas para proporcionar conforto e diminuir gastos, como a 

utilização de chapas metálicas escuras para o aquecimento de piscinas. Suponha que a água de uma piscina 

retangular esteja, inicialmente, a 25 °C e que, em seu fundo, seja colocada uma chapa metálica preta. A área da 

piscina é de 8 m2, e sua profundidade é de 1 m. A piscina está cheia, e, cobrindo completamente seu fundo, está 

uma chapa metálica retangular também de 8 m2 de área e com massa e espessura desprezíveis. A intensidade da 

radiação solar no local é de 1.400 J/s·m2 para uma incidência perpendicular de raios. A água reflete 50% da 

energia incidente, e o restante é transmitido diretamente à chapa em seu fundo. A chapa metálica escura na 

piscina absorve 100% da energia solar incidente que chega até ela. A energia absorvida pela chapa é 

integralmente transformada em energia térmica e transmitida à água, que a absorve integralmente, aumentando 

a temperatura do sistema. 

 
Após 4 h de incidência dos raios solares, a variação de temperatura da água da piscina será, aproximadamente, 

de: 

 



Dados: 1 m3 de água = 1.000 kg de água; calor específico da água: 4.000 J/kg °C; despreze trocas de calor que 

não sejam entre a chapa metálica e a água e despreze efeitos da dilatação térmica; suponha que, no tempo 

mencionado, a incidência dos raios seja perpendicular. 

 

a) 1,2 °C 

b) 2,5 °C 

c) 9,4 °C 

d) 14 °C 

e) 20,3 °C 

 

25- Com a descoberta da pilha, por volta de 1800, os químicos notaram que, ao introduzir dois fios condutores, 

ligados aos polos de uma pilha, em uma solução aquosa, e ao colocar nesse circuito uma lâmpada, esta poderia 

ou não acender, dependendo do tipo de soluto que fosse utilizado. Para explicar o fato de que algumas soluções 

conduzem corrente elétrica e outras não, surgiu, no século XIX, a Teoria da dissociação eletrolítica de 

Arrhenius, na qual se afirma que a condutividade elétrica está associada à presença de íons livres na solução. 

 

 
 

De acordo com as informações do texto, a lâmpada permanecerá apagada quando o soluto adicionado for: 

 

 
 

26- Ao cair dentro da água, uma pessoa que não saiba nadar pode prender a respiração, interrompendo os 

movimentos de ventilação até que encontre forma segura de sair. Entretanto, se permanecer por muito tempo 

interrompendo a ventilação, a concentração de gás carbônico diluído no plasma sanguíneo aumenta. 

Dessa forma, o pH do sangue é alterado, uma vez que o equilíbrio é expresso pela seguinte sequência de 

reações: 

 
Essa acidose sanguínea estimula o bulbo encefálico, que, em resposta, transmite um impulso nervoso que 

resulta na contração involuntária do diafragma. Em consequência disso, a pessoa aspira água e pode vir a óbito 

por afogamento caso não seja socorrida imediatamente. 



Mergulhadores de apneia – que não utilizam cilindros de oxigênio –, na tentativa de evitar ou adiar a ocorrência 

desse reflexo, costumam respirar energicamente, diminuindo, assim, a concentração de gás carbônico no sangue 

antes de mergulharem. 

É possível concluir, a partir da leitura do texto, que o afogamento por aspiração involuntária de água é resultado 

do ato de prender a respiração por muito tempo. 

Isso ocorre porque o aumento da concentração de gás carbônico diluído no plasma sanguíneo: 

 

a) diminui o pH do sangue, provocando uma resposta fisiológica que resulta no aumento do volume da caixa 

torácica e na consequente diminuição da pressão do ar dentro dos pulmões. 

b) aumenta o pH do sangue, provocando uma resposta fisiológica que resulta na diminuição do volume da caixa 

torácica e na consequente diminuição da pressão do ar dentro dos pulmões. 

c) diminui o pH do sangue, provocando uma resposta fisiológica que resulta na diminuição do volume da caixa 

torácica e no consequente aumento da pressão do ar dentro dos pulmões. 

d) aumenta o pH do sangue, provocando uma resposta fisiológica que resulta no aumento do volume da caixa 

torácica e na consequente diminuição da pressão do ar dentro dos pulmões. 

e) diminui o pH do sangue, provocando uma resposta fisiológica que resulta no aumento do volume da caixa 

torácica e no consequente aumento da pressão do ar dentro dos pulmões. 

 

27- Um garoto de 40 kg está em pé sobre seu skate, que pesa 5 kg, ambos parados (em relação ao chão). Em 

determinado momento, o garoto dá um salto para a direita, enquanto o skate se locomove na horizontal para a 

esquerda a uma velocidade de 10 m/s. 

 
Considerando que o garoto, quando começou o salto, fez um ângulo de 45° em relação à horizontal, o alcance 

horizontal dele (em relação à sua posição inicial) quando atinge o chão é igual a, aproximadamente: 

Dados: sen 45° = cos 45° = ; g = 10 m/s2; despreze a altura da plataforma do skate em relação ao chão. 

 

a) 13 cm 

b) 31 cm 

c) 48 cm 

d) 96 cm 

e) 145 cm 
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Estudo mostra resistência crescente de pragas a plantios transgênicos 

 

Um estudo publicado na revista Nature Biotechnology aborda um aspecto importante dos chamados milho e 

algodão Bt – plantas que carregam genes de uma bactéria denominada Bacillus thuringiensis, tóxica para os 

insetos. Das 13 principais espécies de pragas examinadas, cinco eram resistentes em 2011, em comparação 

com apenas uma em 2005, afirmaram. Os cientistas alertam que a resistência a cultivos Bt é mera questão de 

tempo, pois todas as pragas acabam sempre se adaptando à ameaça que enfrentam. 

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ciencia/2013/06/1294390-estudo--mostra-resistencia-crescente-de-

pragas-a-plantios-transgenicos.shtml>.(Adapt.). 



A resistência de pragas é uma questão que tem levado a muitas discussões e estudos. No texto, o trecho “todas 

as pragas acabam sempre se adaptando à ameaça que enfrentam” revela: 

 

a) o princípio da lei do uso e desuso. 

b) os mecanismos da seleção artifi cial. 

c) uma visão equivocada de evolução. 

d) a deriva genética, ou oscilação genética. 

e) as etapas da especiação. 

 

29- Diversos heróis e vilões de histórias em quadrinhos, filmes e jogos são capazes de controlar elementos e 

processos físicos.Há personagens que ateiam fogo em apenas um estalar de dedos, outros que produzem 

descomunais descargas elétricas e existem aqueles que, com um simples toque, congelam seus inimigos. 

Se fosse possível transformar a água do corpo de alguém em gelo, a mão da personagem que provoca esse 

congelamento provavelmente: 

 

a) congelaria também, pois estaria em contato com algo muito frio. 

b) congelaria também, pois, mesmo sem contato, o ar à sua volta estaria muito frio. 

c) congelaria também, pois até no vácuo haveria troca de calor por irradiação. 

d) iria se aquecer, pois a água liberaria energia para poder se solidificar. 

e) iria se aquecer, pois só assim o frio que havia em seu interior poderia fluir para a água. 

 

30- peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, é um agente oxidante e, a uma concentração de 3 a 6%, tem 

poder desinfetante e esterilizante, porém pode ser corrosivo para instrumentais. Sua indicação em uso 

hospitalar é para esterilização de materiais termossensíveis. É usado na desinfecção e esterilização de 

superfícies planas e sólidas, como lentes de contato e outros. 

Disponível em: <www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/perox.html>. Acesso em: 1 fev. 2014. (Adapt.). 

 

O peróxido de hidrogênio apresenta baixa toxicidade, pois se degrada em água e oxigênio, segundo a reação: 

 
As energias de ligação envolvidas na reação estão representadas na tabela a seguir: 

 

 
 

A entalpia para a decomposição de H2O2, conforme mostrado na reação, é, em : 

 

a) 121 

b) 92,5 

c) –92,5 

d) –121 

e) –185 

 

31- O petróleo é um dos recursos naturais mais explorados, presente em grande parte das atividades dos 

homens, principalmente na vida nas cidades. Por esse motivo, tem sido foco de conflitos e disputas políticas e 

militares entre os diversos países do mundo. É um elemento com uma importância central na dinâmica da 

sociedade atual, cuja origem está relacionada à dinâmica da natureza. Atualmente, a teoria mais aceita acerca da 

formação do petróleo define que sua origem se deve: 



a) à deposição unicamente de matéria orgânica de origem marinha, ocorrida no período Pré-Cretáceo, antes da 

divisão da Pangeia. 

b) à deposição de matéria orgânica não lenhosa, principalmente de algas, e de sedimentos, em um ambiente de 

alta temperatura e pressão. 

c) à decomposição e acumulação de matéria orgânica terrestre, animal e vegetal, formando um componente 

viscoso devido à alta pressão. 

d) à decomposição de rochas magmáticas do tipo xisto betuminoso, que passam a apresentar uma constituição 

viscosa quando submetidas à alta temperatura. 

e) a intrusões de magma vulcânico em regiões profundas da crosta terrestre, principalmente em áreas que 

conformam hoje regiões marinhas. 

 

32- De modo geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo e do 

keynesianismo de conter as contradições inerentes ao capitalismo. Na superfície, essas dificuldades podem ser 

mais bem apreendidas por uma palavra: rigidez. [...]Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e 

nos contratos de trabalho (especialmente no chamado setor “monopolista”). E toda tentativa de superar esses 

problemas de rigidez encontrava a força aparentemente invencível do poder profundamente entrincheirado da 

classe trabalhadora – o que explica as ondas de greve e os problemas trabalhistas do período de 1968-1972. 

D. Harvey. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 

2008, p. 135. (Adapt.). 

 

No texto, demonstram-se alguns elementos do modelo denominado fordismo, que tinha como característica um 

regime rígido de produção e de trabalho. Ante esse modelo, após a década de 1980, e principalmente 1990, há o 

que se denomina acumulação flexível. Esse sistema de produção está pautado na: 

 

a) flexibilização da estrutura hierárquica das empresas, sem a divisão dos postos de comando e execução e com 

a participação dos operários nas esferas decisórias. 

b) lógica da linha de produção, sendo a flexibilidade presente apenas no produto produzido, que varia de acordo 

com as demandas do mercado. 

c) desregulamentação trabalhista e na terceirização, ou seja, na contratação de empresas para a execução de 

serviços específicos. 

d) produção just-in-time, que prioriza o atendimento imediato dos clientes por meio da produção anterior dos 

bens, que eram armazenados em estoques. 

e) valorização da classe trabalhadora, visto que se constitui como essencial para o processo de acumulação do 

capital, diferentemente da exploração no sistema fordista. 

 

33- A classe social alicerça-se sobre a comunidade de interesses de classe e de situações de classe. Mas ela é, 

sobretudo, um grupo social, sujeito a variações de acordo com a intensidade dos contratos sociais, a formação 

de padrões de vida e de aspirações sociais comuns, laços de solidariedade moral ou de atuação política e 

formas de consciência peculiares, etc. Por isso, a comunidade de interesses e de situação de classe não 

impede, antes condiciona uma relativa diferenciação social dos indivíduos, de acordo com o modo pelo qual 

podem valorizar socialmente, criando destinos sociais relativamente comuns, suas probabilidades econômicas. 

[...] No Brasil, os “possuidores de bens” são representados (e se avaliam assim socialmente) como “classes 

altas”, “ricas” ou “poderosas”. Sociologicamente, pode-se distinguir entre eles certas gradações como uma 

classe alta urbana, uma classe alta rural e uma classe média urbana. 

Florestan Fernandes. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1968, p. 724. 

 

Com base no texto, pode-se concluir corretamente que, para Florestan Fernandes, uma classe social é definida 

por: 

 

a) um grupo social que tem interesses antagônicos e contraditórios perante os demais. 

b) uma comunidade que apresenta valores histórico-culturais homogêneos e relacionados, porém divergentes. 

c) um associado voluntário e espontâneo de indivíduos em defesa dos mesmos objetivos e mudanças. 

d) um grupo social que apresenta características comuns, como aspirações sociais e padrão de vida. 

e) uma associação de indivíduos que luta em prol da manutenção do status quo, obrigatoriamente. 

 



34- Nos primeiros tempos [...], o cavaleiro era o combatente a cavalo, que servia a alguém em troca de 

favores. [...] Por volta do século XII [...], tornar-se cavaleiro significava, antes de tudo, ascender a uma 

condição social privilegiada, que estava rigorosamente separada da massa desarmada, a quem o acesso à 

ordem da cavalaria estava barrado. 

Paulo Miceli. O feudalismo. São Paulo: Atual, 2009. 

 

No trecho, o autor descreve uma característica da sociedade medieval. Assinale a alternativa que traz uma 

afirmação correta sobre essa característica. 

 

a) É uma sociedade na qual as possibilidades de mobilidade social estavam diretamente vinculadas à 

capacidade demonstrada pelo indivíduo enquanto guerreiro. 

b) O cavaleiro representava o ponto mais alto da sociedade feudal – acima da nobreza e submisso apenas ao 

poder do rei. 

c) A cavalaria representava a mais clara influência dos valores romanos na sociedade feudal, atribuindo ao 

guerreiro uma condição superior à de qualquer civil. 

d) Mesmo condenada pela Igreja, que defendia o pacifismo e combatia a guerra, a cavalaria firmou-se como o 

setor mais respeitado na sociedade feudal. 

e) A condição de cavaleiro era específica da nobreza guerreira, não sendo acessível à massa camponesa, o que 

demonstra o caráter estamental da sociedade feudal. 
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Texto II 
 

Brasil 

Mostra a tua cara 

Quero ver quem paga 

Pra gente ficar assim 

Brasil 

Qual é o teu negócio? 

O nome do teu sócio? 

Confia em mim 

Grande pátria desimportante 

Em nenhum instante 

Eu vou te trair 

(Não vou te trair) 

[...] 

Cazuza. “Brasil”. Disponível em: <www.vagalume.com.br/cazuza/brasil. html#ixzz2gwYxQQIk>. Acesso em: 

6 out. 2013. 



Nas duas referências, o tema principal é a ética, pensada a partir de sua inexistência ou ausência. A letra da 

música de Cazuza e a charge deixam isso evidente ao: 

 

a) demonstrar contextos bastante específicos onde está estabelecida a corrupção, em que há preços adicionais a 

serem cobrados, em que sócios fecham negócios e estes significam de algum modo traição com relação a 

alguém ou mesmo a toda a sociedade. 

b) falar especificamente sobre o Brasil, onde a falta de ética é quase uma instituição nacional, seja na política, 

nos negócios, na cultura ou na sociedade, atingindo praticamente todos os cidadãos que assim agem de forma 

direta ou indireta. 

c) aludir especificamente à política na qual reina a falta de ética de forma exclusiva, como é possível perceber 

nos escândalos constantemente apresentados pela mídia, como desvios de verba, mensalões e licitações 

fraudulentas. 

d) mostrar que a falta de ética se evidencia unicamente em associação ao dinheiro, que é o grande mal da 

humanidade, pois desvirtua os homens, fazendo com que uns enganem os outros. 

e) associar a falta de ética aos empresários que são os donos do dinheiro e que, como tais, são responsáveis pela 

corrupção entre os políticos, pois, sem propina, a corrupção não existiria. 
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Texto I 

 

Como terror entende-se [...] um tipo de regime particular ou melhor, o instrumento de emergência a que um 

governo recorre para manter-se no poder. 

Norberto Bobbio. Dicionário de política. Brasília: Editora UNB, 1998. 

 

Texto II 

 

 
Disponível em: <www.historiadomundo.com.br/imagens/guilhotina.jpg>.Acesso em: 13 maio 2014. 

 

A guilhotina, como mostra a imagem, em que é representada uma execução pública, foi o símbolo do Terror na 

Revolução Francesa (1789-1799). Essa fase de radicalidade, liderada pela ditadura do Comitê de Salvação 

Política, foi marcada pelo(a): 

 



a) aprisionamento e execução de adversários da Revolução, populares ou nobres, pelo controle dos preços, pela 

prisão de especuladores, pela taxação sobre a riqueza, pelo estabelecimento do ensino público e por outras 

medidas consideradas radicais no Antigo Regime. 

b) contraofensiva dos monarquistas, liderados por herdeiros da Coroa, o que ocasionou a prisão e execução de 

líderes revolucionários, como Danton e Robespierre, e o exílio de milhares de manifestantes favoráveis à 

Revolução. 

c) rebelião contínua de populares contra a burguesia e por ações de invasão e destruição das propriedades 

burguesas nas cidades e nos campos, aprisionando os líderes burgueses e executando-os em praça pública, 

como mostra a imagem. 

d) controle das massas, pois líderes populares radicais ameaçavam a estabilidade da revolução burguesa, sendo, 

por isso, caçados, presos e executados em praça pública, com o uso da guilhotina, como mostra a imagem. 

e) ofensiva de monarquias absolutistas como a Espanha, a Rússia e a Áustria, que, sentindo-se ameaçadas pela 

Revolução na França, invadiram regiões do país decretando a prisão e o extermínio de líderes revolucionários 

para tentar recompor a monarquia francesa deposta. 
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“É necessário saber que a guerra é comunidade; a justiça é discórdia; e tudo acontece conforme a discórdia e 

a necessidade.” 

“Nos mesmos rios entramos e não entramos. Somos e não somos.” 

 

As frases são do filósofo grego Heráclito de Éfeso e, de forma direta e sintética, comunicam pensamentos 

importantes desse pensador. Agora, observe a seguinte charge: 

 

 
 

Tradução: [Obama] “Nós estamos indiciando o Edward Snowden acusando-o de espiar e roubar dados que nós 

roubamos por meio de espionagem.” 

Disponível em: <http://img1.joyreactor.com/pics/post/comics-obama-NSA--Edward-Snowden-765691.png>. 

Acesso em: 13 fev. 2014. 

 

Considerando as frases de Heráclito e a charge – que aborda o caso Edward Snowden e as denúncias quanto à 

espionagem da NSA, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos –, infere-se que o pensamento do 

filósofo e esse momento atual de crise da política de segurança americana: 

 



a) podem ser relacionados, tendo em vista que os Estados Unidos, que sempre defenderam as liberdades 

individuais e a democracia, são denunciados por Snowden por espionar seus próprios cidadãos e os de outros 

países, violando seus próprios princípios, o que vai ao encontro dos conceitos de Heráclito de que “tudo flui” e 

de que “somos e não somos”. 

b) podem ser relacionados, tendo em vista que a charge mostra que os Estados Unidos mantêm sua coerência, 

pois defendem seus cidadãos, ainda que, para isso, tenham que se apossar ilegalmente de informações de sua 

própria população ou de cidadãos de outros países; a relação com Heráclito está evidenciada quando o pensador 

afirma que “a guerra é comunidade” e a “justiça é a discórdia”. 

c) podem ser relacionados, tendo em vista que Obama utiliza a espionagem para fins legítimos dentro da 

política norte-americana de segurança nacional, em conformidade com seus princípios constitucionais, 

mostrando-se coerente com os princípios da mudança de Heráclito, pois o país não abre mão de suas liberdades, 

ainda que, para isso, tenha que tolher liberdades em seu próprio território ou em qualquer lugar do mundo. 

d) não podem ser relacionados, tendo em vista que Heráclito afirma que fluímos, ou seja, que mudamos ao 

longo do tempo, enquanto os Estados Unidos sempre se posicionaram contra as liberdades individuais e, 

portanto, agem de forma coerente quanto aos seus princípios fundadores e constitucionais no que tange as 

denúncias de Edward Snowden. 

e) podem ser relacionados, tendo em vista que o roubo de dados é prática regular entre as nações e os Estados 

Unidos, que, como todos os países, invadem sistemas e linhas telefônicas para que sua história, seus princípios 

e leis sejam preservados, justamente o que defende Heráclito ao afirmar que tudo muda ou flui, que somos e 

não somos, quer isso demonstre coerência ou não. 
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Índios usam bicicleta para convidar aldeias vizinhas;  

ritual é preparado ao som de música sertaneja 

Quarup sofre influência de cultura branca 

 

A mais importante celebração dos índios do Alto Xingu, o quarup, foi, este ano, uma demonstração da 

influência da civilização branca na cultura indígena. O ritual é a ocasião em que todas as tribos que vivem no 

Alto Xingu, dentro do Parque Nacional do Xingu (MT), homenageiam seus líderes mortos. 

A cerimônia poderia ser considerada a mesma de 50 anos atrás não fosse a presença de tantas influências 

externas. Neste ano, a tribo kuikuru organizou a celebração, pois dois de seus líderes morreram. Jovens foram 

de bicicleta até as aldeias vizinhas convidá-las. Políticos da região também receberam convite. 

Os kuikurus, embalados por músicas sertanejas que tocam em rádios espalhados pela aldeia, começaram a 

preparar a cerimônia uma semana antes. Índios pescam, e as mulheres preparam beijus. Outros vão para o 

mato, de onde trazem dois troncos de pouco mais de um metro. 

Os xinguanos acreditam que Mavutsinim, grande herói de origem da comunidade do Xingu, foi o primeiro 

homem. Eles contam ainda que Mavutsinim queria que os mortos voltassem a viver e que, por isso, criou o 

ritual. Os troncos são alinhados, pintados e enfeitados com colares, penas e bexigas de borracha, que foram a 

sensação da celebração. 

Segundo Acari Maluá, chefe de serviços da administração da Funai no Xingu, “tudo é novidade para os 

xinguanos”. 

Um kuikuru, ao se preparar para a festa, pinta uma camisa do Vasco no corpo. Outro usa os santinhos dados 

por um candidato como adereço. No lugar de pintura, um kuikuru coloca uma tornozeleira de jogador de 

futebol. [...] O cenário do próximo quarup será definido ao longo do ano. Dependerá das novidades que os 

índios acolherão em sua cultura. 

Há 20 anos, o indigenista Orlando Villas Bôas disse: “Integrar é destruir o índio”. 

Maluá explica de outra forma: “Todo mundo fala nas inovações do novo milênio. O índio quer usufruir disso 

também”. 

Noeli Menezes. Folha de São Paulo, 1 out. 2000. Disponível em: www1.folha. 

uol.com.br/fsp/brasil/fc0110200012.htm. Acesso em: 8 jul. 2015. 

 

O texto trata de um dos processos estudados nas ciências sociais, que se refere: 

 

 

 



a) à aculturação, em que há perda ou modificação de uma cultura por meio do contato de grupos sociais 

diferentes. 

b) à enculturação, na qual uma pessoa aprende as exigências  da cultura em que está inserida, sem se deixar 

influenciar por culturas externas. 

c) à globalização, decorrente da disseminação em massa de processos culturais que interligam culturas e 

populações. 

d) à contracultura como forma de se opor à cultura dominante difundida pela globalização e pelos meios de 

comunicação de massa. 

e) à endoculturação, em que ocorre o processo de aprendizagem permanente de um indivíduo dentro de uma 

cultura, de seu nascimento até a morte. 

 

39- No ano de 2013, a Guerra do Iraque completou uma década. Apesar de o exército dos Estados Unidos ter 

declarado formalmente que o conflito acabou, o Iraque continua mergulhado em tensões étnicas e religiosas, 

com frequentes ataques entre os diferentes grupos que formam o país. Os principais grupos étnico-religiosos 

presentes nesse cenário são: 

 

a) árabes sunitas, persas xiitas e curdos xiitas. 

b) curdos xiitas, curdos sunitas e árabes cristãos. 

c) curdos sunitas, árabes sunitas e árabes xiitas. 

d) curdos cristãos, curdos sunitas e árabes xiitas. 

e) curdos sunitas, árabes cristãos e árabes sunitas. 
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[...] O arraial foi uma comunidade religiosa, liderada por um beato, e a migração para Belo Monte deveu-se 

ao fascínio exercido pelo Conselheiro.O seu exemplo de vida, a entrega total a Deus e a vinculação desta 

profunda religiosidade com as necessidades materiais de um povo sofrido, abandonado pelo poder público, 

que só aparecia para recolher impostos, acabou transformando o arraial e a mensagem de seu líder em 

sinônimo de liberdade para o sertanejo, oprimido pelo latifúndio, pelo Estado e por uma Igreja distante e 

ausente. [...] 

Marco Antonio Villa. Canudos: o povo da terra. 2 ed. São Paulo: Ática, 1995, p. 243. 

 

Tanto a imagem quanto a citação retomam a Guerra de Canudos, que ficou conhecida como a “Guerra do Fim 

do Mundo” (1896-1897), em que se deu a completa destruição do arraial de Canudos por tropas do governo 

Prudente de Morais, em quatro investidas militares. De caráter messiânico e de contestação ao regime 

republicano, o movimento de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro, um beato místico tido como ameaça 

ao governo central e aos chefes políticos locais, atraiu muitos sertanejos para o arraial na Bahia. Atualmente, os 

integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, defendem uma causa que também 

envolve muitos trabalhadores do campo e encontra ressonância na luta dos sertanejos de Canudos. Uma das 

características comuns aos dois movimentos se relaciona à luta: 



a) pela terra, em defesa de condições de vida mais dignas e do fim da concentração fundiária nas mãos de 

poucos. 

b) pela terra, em defesa do recurso da luta armada e da guerrilha como forma mais eficaz de enfrentamento. 

c) contra o desemprego e por melhores salários no campo e na lavoura. 

d) pelo latifúndio em defesa dos grandes produtores rurais, que empregavam trabalhadores em excesso. 

e) pela pequena propriedade agrícola para a criação semiextensiva de gado e o cultivo de hortaliças. 

 

41- A camada de ozônio tem grande importância para a dinâmica terrestre, pois funciona como uma camada 

protetora. É normal seu rareamento em alguns pontos do planeta, durante alguns períodos, seguidos de 

restituição da camada. No entanto, nas últimas décadas, foi detectado um rareamento considerável da camada, 

principalmente no hemisfério Sul, sobre o continente antártico. Entre as principais consequências apontadas 

pelos cientistas decorrentes da formação do “buraco” da camada de ozônio, tem-se a: 
 

a) maior penetração de raios ultravioleta no planeta, acarretando prejuízos à saúde humana e incidindo de 

maneira negativa sobre organismos vegetais. 

b) perda dos gases naturais terrestres necessários à vida humana e aos organismos e o consequente resfriamento 

do planeta. 

c) diminuição da umidade natural do planeta devido à evaporação da água, seguida de um intenso aquecimento 

do planeta. 

d) maior penetração de raios infravermelhos na Terra, determinando um aquecimento anormal dos corpos-

d’água e prejuízos à saúde humana. 

e) maior entrada de raios gama no planeta, diminuindo o tempo de vida dos organismos vegetais, prejudicando, 

assim, a agricultura. 
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Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-

MLLMYk9Ou0I/TWA6G2CyRaI/AAAAAAAACnQ/24thIYeQcDk/s1600/imagem4%2B001.jpg>.Acesso em: 14 fev. 2014. 
 

Ironizando uma situação atual, isto é, a compra de mercadorias contrabandeadas do Paraguai, o cartunista faz 

referência aos primórdios do período pré-colonial do Brasil, representado: 
 

a) pelo Pacto Colonial, que impedia o livre-comércio de mercadorias e escravos no Atlântico para facilitar o 

comércio de produtos ingleses com o mercado consumidor brasileiro. 

b) pela Bula Inter Coetera, como um divisor religioso do território, simbolizando a força da Igreja sobre as 

decisões políticas das metrópoles coloniais de Portugal. 

c) pela Revolução de Avis, como divisor político da colônia brasileira, finalmente centralizada após o fracasso 

do sistema de capitanias hereditárias. 

d) pela conquista de Ceuta, com a ampliação do comércio pelo Mediterrâneo e a retomada de Bizâncio pelas 

cidades italianas. 

e) pelo Tratado de Tordesilhas, acordado diplomaticamente entre Portugal e Espanha anos antes da chegada dos 

portugueses ao Brasil. 



43- Em nome do povo do Rio Grande, depus o governador e entreguei o governo ao seu substituto legal. E em 

nome do Rio Grande do Sul, digo que, nesta província extrema, afastada da Corte, não toleramos imposições 

humilhantes. O Rio Grande é a sentinela do Brasil que olha vigilante o Rio da Prata. Não pode nem deve ser 

oprimido pelo despotismo. Exigimos que o governo imperial nos dê um governador de nossa confiança, que 

olhe pelos nossos interesses, ou, com a espada na mão, saberemos morrer com honra, ou viver com liberdade. 

Carta escrita em 1835 por Bento Gonçalves, líder farroupilho, ao Regente 

Feijó. In: S. J. Pesavento. A Revolução Farroupilha. Editora Brasiliense, 1990. 

 

A Revolução Farroupilha foi o maior dos movimentos separatistas da história brasileira, estendendo-se de 1835 

a 1845. Dentre as razões que levaram à sua eclosão, é correto incluir: 

 

a) o caráter separatista, que sempre esteve presente na tradição gaúcha da região Sul, mais próxima dos países 

platinos que do Brasil. 

b) a não aceitação da deposição de D. Pedro por parte da aristocracia gaúcha, que exigia a extinção da Regência 

e a volta de D. Pedro. 

c) a campanha pela antecipação da maioridade de D. Pedro II pelas elites gaúchas, que consideravam o atual 

governo incapaz de garantir a paz no Sul do país. 

d) a reação dos gaúchos contra os gastos militares gerados pela Guerra do Paraguai, na qual a maior parte das 

tropas brasileiras era do Rio Grande do Sul. 

e) a luta por maior autonomia política, defendendo o direito da Assembleia gaúcha de definir os impostos sobre 

a carne oriunda da Argentina. 
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Fonte: Langenbuch (1970), Metrô (Pesquisas OD87, 97), IBGE (2000, 2010). Disponível em: 

<www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/1rmsp/m02-evol/index.html>. (Adapt.). 
 

Assinale a alternativa que identifica os fatores que explicam o comportamento do crescimento populacional da 

Grande São Paulo em dois períodos distintos: até a década de 1970 e depois dela, respectivamente: 

 

a) Desenvolvimento da economia cafeeira; êxodo rural decorrente da industrialização. 

b) Concentração espacial da indústria; crescimento das cidades médias. 

c) Industrialização ligada à expansão da fronteira agrícola; desmetropolização. 

d) Crescimento urbano ligado às ferrovias; crescimento do transporte rodoviário. 

e) Desenvolvimento dos tecnopolos; industrialização do campo. 



45-  

Sermão do bom ladrão 

Quis Cristo que o preço da sepultura dos peregrinos fosse o esmalte das armas dos portugueses, para que 

entendêssemos que o brasão de nascer portugueses era a obrigação de morrer peregrinos: com as armas nos 

obrigou Cristo a peregrinar, e com a sepultura nos empenhou a morrer. Mas se nos deu o brasão que nos 

havia de levar da pátria, também nos deu a terra que nos havia de cobrir fora dela. Nascer pequeno e morrer 

grande é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão puçá terra para o nascimento e tantas para a 

sepultura. Para nascer, pouca terra; para morrer, toda a terra; para nascer, Portugal; para morrer, o mundo. 

Padre Antônio Vieira. Sermões: sermão de Santo Antônio.Erechim: Edelbra, 1998. 

 

Na prosa barroca, o grande destaque foi o Padre Antônio Vieira com seus sermões. No trecho do sermão 

apresentado, Vieira justifica a expansão portuguesa a partir das Grandes Navegações e consola os exilados no 

Brasil que sentem saudades da terra natal. Para ele, “ser peregrino é a missão que Deus deu aos portugueses”. 

Para comprovar essa afirmação, Vieira argumenta que Deus: 

 

a) deu pouca terra aos portugueses para nascerem e deu muitas terras para morrerem, fazendo alusão às várias 

colônias de Portugal. 

b) deu sabedoria para os portugueses, a fim de que estes andassem pelo mundo afora catequizando os colonos. 

c) criou muita terra no mundo, e essas terras deveriam ser ocupadas pelos portugueses. 

d) fez o homem para servir aos outros, e, por isso, os portugueses deveriam andar pelo mundo. 

e) deu muitas terras aos portugueses, e, por isso, eles deveriam peregrinar para dividi-las com outros povos. 

 

46- Disseram-me que numa nação vizinha, na França ou noutro lugar qualquer, não sei bem, existe uma ordem 

do rei a respeito do condenado à morte, às galeras ou à deportação. Caso o criminoso deixe filhos, geralmente 

sem recursos, por que ele é pobre ou teve seus bens confiscados, essas crianças são imediatamente postas sob 

a proteção do governo, numa instituição de caridade denominada “orfanato”, onde são educadas, vestidas, 

alimentadas e instruídas. E, quando chega a época de saírem, são empregadas como aprendizes ou domésticas, 

estando então aptas a ganhar a vida honestamente, através de suas habilidades. 

Daniel Defoe. Moll Flanders. São Paulo: Abril Cultural, 1981. 

 

No trecho do romance em questão, há um aposto explicativo cujo uso contradiz, de certa forma, a sua própria 

função. O aposto referido é: 

 

a) “na França ou noutro lugar qualquer”. 

b) “geralmente sem recursos”. 

c) “por que ele é pobre ou teve seus bens confiscados”. 

d) “onde são educadas, vestidas, alimentadas e instruídas”. 

e) “quando chega a época de saírem”. 

 

47- Macabéa, personagem da obra A hora da estrela, de Clarice Lispector, sequer teve alguma experiência de 

vida que pudesse ser resgatada em sua memória. Para essa personagem, o conceito de felicidade corresponde a 

um vazio. A autora, capaz de criar uma narrativa introspectiva e intensa, também escreve seus romances sob 

uma perspectiva social. Leia a seguir um trecho de A hora da estrela. 

Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem melhor. Ela somente vive, inspirando e 

expirando, inspirando e expirando. Na verdade – para que mais que isso? O seu viver é ralo. Sim. Mas por que 

estou me sentindo culpado? E procurando aliviar-me do peso de nada ter feito de concreto em benefício da 

moça. Moça essa – e vejo que já estou quase na história – moça essa que dormia de combinação de brim com 

manchas bastante suspeitas de sangue pálido. Para adormecer nas frígidas noites de inverno enroscava-se em 

si mesma, recebendo-se e dando-se o próprio parco calor. Dormia de boca aberta por causa do nariz entupido, 

dormia exausta, dormia até o nunca.  

Devo acrescentar um algo que importa muito para a apreensão da narrativa: é que esta é acompanhada do 

princípio ao fim por uma levíssima e constante dor de dentes, coisa de dentina exposta. Afianço também que a 

história será igualmente acompanhada pelo violino plangente tocado por um homem magro bem na esquina. A 

sua cara é estreita e amarela como se ela já tivesse morrido. E talvez tenha. 

Tudo isso eu disse tão longamente por medo de ter prometido demais e dar apenas o simples e o pouco. Pois 

esta história é quase nada. O jeito é começar de repente assim como eu me lanço de repente na água gélida do 



mar, modo de enfrentar com uma coragem suicida o intenso frio. Vou agora começar pelo meio dizendo que – 

que ela era incompetente. Incompetente para a vida. Faltava--lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava 

conhecimento da espécie que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse diria: o mundo é fora 

de mim, eu sou fora de mim. (Vai ser difícil escrever esta história. Apesar de eu não ter nada a ver com a 

moça, terei que me escrever todo através dela por entre espantos meus. Os fatos são sonoros mas entre os fatos 

há um sussurro. É o sussurro que me impressiona.)  

Clarice Lispector. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco. 

 

Com base no trecho da obra de Lispector e nas características de sua obra, é correto afirmar que: 

 

a) para o narrador, revelar a vida da personagem Macabéa é muito fácil, pois a história dessa personagem não é 

“quase nada”, devido à sua incompetência para a própria vida. 

b) a revelação da tristeza da personagem aparece no fundo musical de um “violino plangente”, choroso, tocado 

por um homem com aparência de alguém que já tivesse morrido. 

c) a narrativa vai registrar fielmente as ações, e, de modo objetivo, vai revelando a personagem escondida em 

Macabéa, pois o narrador vai se debruçar sobre ela, libertando-se da prosa intimista. 

d) o narrador se exime da responsabilidade de transmitir emoções para compor a narrativa, criando um 

distanciamento entre ele e a personagem de “viver ralo”. 

e) ao fazer uma longa reflexão sobre como começar a história, o narrador demonstra uma insegurança 

incomum, que não condiz com a situação delicada da personagem que se propõe a narrar. 
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Hai-kai de outono 
 

Uma folha, ai, 

melancolicamente 

cai! 
 

Mário Quintana. Disponível em: <www.metro.org.br/editor/mario-quintana- 

frases-ii-poesia-literatura>. Acesso em: 30 out. 2013. 
 

O haicai é uma composição poética de origem japonesa; esse tipo de poema apresenta uma linguagem bastante 

concisa e objetiva e uma estrutura fixa: três versos, tendo cinco sílabas o primeiro e o último; e o segundo, sete. 

Tematicamente, os haicais abordam questões simples, do cotidiano, ligadas ao tempo, às estações do ano. Sobre 

o poema apresentado, percebe-se que Mário Quintana: 
 

a) respeitou a estrutura do haicai japonês, tanto com relação ao número de versos quanto com relação ao 

número de sílabas. 

b) seguiu a estrutura e a temática do haicai japonês, pois respeitou o número de versos e abordou uma estação 

do ano. 

c) explora sonoramente, no título, a ideia expressa no poema, fazendo com que o leitor, ao final do poema, volte 

ao título. 

d) não obteve muito sucesso em sua tentativa de recriar um haicai, pois apenas a temática foi respeitada. 

e) fez referência ao poema japonês apenas no título, procurando manter uma grafia original da língua japonesa. 
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[...] 

Porém já cinco sóis eram passados 

que dali nos partíramos, cortando 

os mares nunca d’outrem navegados, 

prosperamente os ventos assoprando, 

quando uma noute, estando descuidados 

Na cortadora proa vigiando, 

Uma nuvem, que os ares escurece, 

sobre nossas cabeças aparece. 

Tão temerosa vinha e carregada, 

que pôs nos corações um grande medo; 

bramindo, o negro mar de longe brada, 

como se desse em vão nalgum rochedo. 

"Ó Potestade (disse) sublimada: 

que ameaço divino ou que segredo 

este clima e este mar nos apresenta, 

que mor cousa parece que tormenta?” 

[...] 
 

Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas. Disponível em: <www.tabacaria.com.pt/ 

lusiadas/adamastor1.htm>. Acesso em: 13 maio 2014. 



Os Lusíadas é uma obra épica e, como tal, retoma algumas características da Antiguidade clássica, 

principalmente no que diz respeito à sua estrutura. No trecho apresentado, retirado do episódio do Gigante 

Adamastor, tem-se: 

 

a) uma narração, escrita em oitava-rima decassílaba, para mostrar uma dificuldade que os navegantes 

enfrentaram na travessia do Cabo das Tormentas. 

b) uma proposição, escrita em versos redondilhos, para mostrar os perigos que os navegantes enfrentaram ao se 

depararem com uma tempestade. 

c) uma invocação, escrita em quartetos decassílabos, para mostrar a invocação, por parte dos navegantes, de 

uma tempestade: “Ó Potestade”. 

d) uma dedicatória, escrita em oitava-rima decassílaba, para mostrar a dedicação que os navegantes tinham, 

mesmo enfrentando perigos. 

e) um epílogo, escrito em forma de soneto, para mostrar o desfecho que teria a viagem que os navegantes se 

propuseram a fazer. 

 

50- O Brasil é um país muito rico em culturas, costumes, histórias e crenças. Nosso povo é dotado de muita fé 

e em muitos lugares os moradores seguem à risca as tradições que lhe foram passadas por pais, avós e 

bisavós. E isso é fantástico! Ver que com o passar do tempo e mesmo com a globalização muitos costumes 

antigos continuam enraizados na cultura brasileira é um privilégio muito grande. 

[...] 

O Rio Grande do Sul é berço de fortes tradições. 

As tradições de lá são conhecidas como “gaúchas” e vêm sendo exploradas desde o período farroupilho. [...] 

Quanto à culinária, o chimarrão (bebida quente de mate) e o churrasco à moda gaúcha são clássicos no Rio 

Grande. Quando visitar o Sul do país, saiba que será muito bem acolhido, pois o gaúcho é receptivo, alegre e, 

aliás, muito bonito! 

Disponível em: <www.falaturista.com.br/blog/duas-cidadesbrasileiras-e-suas-tradicoes-locais-porto-alegre-e-

pirenopolis/>.Acesso em: 13 maio 2014. 

 

O texto apresentado retrata, com o foco na cultura, como o Brasil apresenta diversas tradições, com destaque 

para o Estado do Rio Grande do Sul e toda a sua cultura. O termo gaúcho, empregado no singular no trecho “o 

gaúcho é receptivo, alegre e, aliás, muito bonito!”: 

 

a) refere-se aos cidadãos mais receptivos do Rio Grande do Sul. 

b) relaciona-se aos brasileiros que cultivam a gentileza. 

c) sugere o povo em geral, considerado feliz e gentil. 

d) representa o povo gaúcho de maneira generalizada. 

e) individualiza o cidadão subentendido como gaúcho 
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A distorção que traz a emoção 

 

O Expressionismo, através da distorção de formas e uso característico de cores e linhas procura imprimir 

impacto emocional aos trabalhos artísticos. 

De um modo geral, o termo pode designar qualquer trabalho na história da arte em que o Naturalismo cedeu 

espaço a essa representação emocional e distorcida do mundo. 

[...] 

Expressionismo. Pitoresco.Disponível em: http://pitoresco.com/art_data/expressionismo/index.htm. 

 

Os movimentos artísticos não são fechados em si, pois recebem influência e também influenciam outros. 

Seguindo a definição do texto sobre o Expressionismo, um exemplo de obra influenciada por essa corrente é: 

 



a)  
 

b)  
 

c)  
 



d)  
 

e)  
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Passar muito tempo sentado 

faz mal; entenda 

[...] 

Uma publicação, de 2012, da Universidade de Leicester, na Inglaterra, analisou dados sobre longas horas na 

posição, tirados de 18 estudos envolvendo mais de 794 mil pessoas. A análise mostrou que as pessoas têm o 

costume de gastar entre 50% e 70% do tempo sentadas. Os pesquisadores ainda concluíram que quem mais 

ficava assim tinha um aumento de 112% nas chances de ter diabetes, 147% mais risco de desenvolver doenças 

cardiovasculares e a probabilidade 49% maior de morrer prematuramente – mesmo quando eles se 

exercitavam regularmente.  

[...] o melhor jeito de evitar esses prejuízos é não ficar tanto tempo sentado. Para tanto, algumas soluções 

sugeridas por especialistas vão desde comer em pé a levantar a cada meia hora durante o trabalho e se mexer 

por, pelo menos, cinco minutos. Apoios de pé móveis, que permitem a movimentação da panturrilha, também 

são úteis [...]. 
Disponívelem: <http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/01/14/noticia_saudeplena,147177/passar-

muito-tempo-sentado--faz-mal-entenda.shtml>. Acesso em: 14 maio 2015. 

 

O texto destaca que diversos problemas de saúde podem ocorrer quando passamos muito tempo sentados. Ao 

tratar do problema, sugere-se como solução: 
 

a) levantar-se a cada cinco minutos e movimentar os músculos das pernas. 

b) cruzar as pernas quando estiver sentado, estimulando, assim, os músculos. 

c) alongar as pernas no momento em que estiver sentado, evitando mantê-las no chão. 

d) evitar passar tanto tempo sentado, levantando a cada 30 minutos ou comendo em pé. 

e) praticar exercícios físicos regularmente, o que compensa o fato de passar tanto tempo sentado. 
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Tiro ao álvaro 

 

De tanto levá frechada do teu olhar 

Meu peito até parece sabe o que? 

Táubua 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. 

 

54-  

Texto I 

 
O tempo passa? Não passa 

O tempo passa? Não passa 

no abismo do coração. 

Lá dentro, perdura a graça 

do amor, florindo em canção. 

 

O tempo nos aproxima 

cada vez mais, nos reduz 

a um só verso e uma rima 

de mãos e olhos, na luz. 

 

Não há tempo consumido 

nem tempo a economizar. 

O tempo é todo vestido 

de amor e tempo de amar. 

O meu tempo e o teu, amada, 

transcendem qualquer medida. 

Além do amor, não há nada, 

amar é o sumo da vida. 

 

São mitos de calendário 

tanto o ontem como o agora, 

e o teu aniversário 

é um nascer toda a hora. 

 

E nosso amor, que brotou 

do tempo, não tem idade, 

pois só quem ama 

escutou o apelo da eternidade. 

 
 

Carlos Drummond de Andrade. Disponível em: <www.citador.pt/poemas/o-tempo-passa-nao-passa-carlos-

drummond-de-andrade>. Acesso em: 8 maio 2014. 
 

Texto II 

 
Salvador Dalí. Persistência da memória.Disponível em: <http://sarcastycon3.files.wordpress.com/2006/ 

10/orologideformi.png>. Acesso em: 8 maio 2014. 



O poema de Drummond, autor modernista, e a pintura de Salvador Dalí, de 1931, embora apresentem 

linguagens artísticas diferentes, dialogam entre si pelo fato de ambos: 

 

a) apresentarem uma abordagem sobre o tempo estático, congelado, evidenciado pela expressão “Não passa” no 

poema e pelos relógios derretidos na pintura. 

b) depreciarem o tempo, pois o eu lírico afirma ser este “um mito de calendário”, evidência percebida na 

imagem negativa de tempo flácido, mole, maleável. 

c) abordarem uma visão positiva sobre o tempo, presente no poema em “o tempo nos aproxima cada vez mais” 

e na maleabilidade dos relógios no quadro. 

d) evidenciarem que o tempo é relativo; de acordo com o poema, o tempo “transcende qualquer medida”, ideia 

que se nota nas horas distintas em cada relógio da pintura. 

e) afirmarem que o tempo passa morosamente, pois derrete nos relógios do quadro e deve ser economizado 

pelos amantes no poema. 
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Inútil 
 

A gente não sabemos escolher presidente 

A gente não sabemos tomar conta da gente 

A gente não sabemos nem escovar os dente 

Tem gringo pensando que nóis é indigente 

 

Inútil 

A gente somos inútil 

Inútil 

A gente somos inútil 

Inútil 

A gente somos inútil 

Inútil 

 

A gente somos inútil 

A gente faz carro e não sabe guiar 

A gente faz trilho e não tem trem prá botar 

A gente faz filho e não consegue criar 

A gente pede grana e não consegue pagar 

[...] 
 

Ultraje a Rigor. Disponível em: <www.vagalume.com.br/ultraje-a-rigor/ inutil.html>. Acesso em: 6 maio 2014. 

 

Na letra de música apresentada, ocorre a figura de linguagem silepse, usada como uma variedade linguística 

não prestigiada socialmente, porém adequada à crítica que o autor teve a intenção de fazer. Essa figura: 

 

a) representa um exemplo de linguagem que desrespeita a norma-padrão, por usar de maneira incorreta a 

regência verbal. 

b) apresenta um padrão de linguagem empregado em determinadas situações de uso em que se omite o pronome 

nós. 

c) é considerada um erro dos falantes da língua portuguesa, pois concebe uma realidade linguística que sofre 

preconceito linguístico. 

d) representa um fenômeno social, pois faz uso da concordância ideológica, ou seja, concorda com a ideia de 

sujeito coletivo. 

e) apresenta um desvio da norma-padrão quanto ao uso da expressão “a gente”, evidenciando uma classe 

descomprometida com a norma. 
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Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Era barroca – italiano – c. 811 obras 
 

As quatro estações – concertos para violino, cordas e cravo, op. 8 



 

Os concertos As quatro estações foram publicados em Amsterdã em 1725 com mais oito concertos sob o nome 

Opus 8. Porém, as datas exatas da composição desses concertos não são conhecidas. Esse conjunto ficou 

popularmente conhecido por “Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione” – “Experiência de Harmonia e 

Invenção” (invenção, neste contexto, refere-se ao desenvolvimento contrapontístico), um testamento do 

admirável teor de técnica intelectual e fantasia criativa de Vivaldi. As quatro estações é, acima de tudo, a 

celebração da rica impressão individual das mudanças de estações, inspirando a evocação do universo inteiro 

de emoções associadas a elas. Vivaldi esforçou-se para completar a experiência de seu público exibindo 

pinturas e sonetos para os músicos e para a plateia. A autoria desses sonetos demonstrativos não é 

confirmada, embora muitos acreditem que eles descrevem a música tão bem que Vivaldi é um perfeito 

candidato a lhes ter escrito. 

Disponível em: <www.concertino.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1868:as-quatro-

estacoes-concertos-para-violino--cordas-e-cravo-op8>. Acesso em: 14 maio 2015. 

 

O texto destaca uma das obras mais importantes do período barroco: as peças de As quatro estações, do italiano 

Antonio Vivaldi. Segundo o texto, essas composições de Vivaldi são inspiradas nas(os): 

 

a) experiências vividas pelo compositor durante sua estadia em Amsterdã. 

b) diferentes estações do ano, cada uma com suas notas características. 

c) emoções provocadas pelas quatro estações nos indivíduos. 

d) trabalhos das pessoas em cada período do ano. 

e) contradições observadas entre as estações e a música. 

 

57- 

 
Disponível em: <www.chargeonline.com.br/>. Acesso em: jun. 2013. 

 

Assinale a alternativa em que há uma afirmação correta sobre a charge. 

 

a) Na frase da personagem masculina, o emprego da interjeição Putz pressupõe certa previsibilidade dos fatos. 

b) O uso, em conjunto, da interrogação e da exclamação dá um tom poético ao texto da personagem masculina. 

c) A fala da mulher deixa implícita a ideia de que o tomate está acessível à população, assim como o cartão de 

crédito. 

d) De forma irônica, a charge traz à tona o cotidiano do brasileiro e o modo como ele lida com as dificuldades 

econômicas. 

e) A charge faz uma reflexão da situação econômica do país, mostrando, objetivamente, uma das saídas para 

lidar com os preços altos. 

 



58- Leia o texto a seguir: 

 
Disponível em: <http://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/image/67951827966>. Acesso em: 21 jan. 2014. 

 

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. 

 

59- Leia o texto a seguir: 

 

Pudor 

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

“sílfide” e ficar vendo suas evoluções no ar, como as de uma borboleta. Não tem nada a ver com o que a 

palavra significa. “Sílfide”, 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 máximo 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 Veríssimo. Comedias para se ler na escola.Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

Luis Fernando Veríssimo, 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 onomatopeias 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. 

 

 



60- 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 se-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.” 

 

 


