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1 Feitoria: Agência de companhia comercial nos portos das colônias, onde se armazenavam e se negociavam 

mercadorias, servindo também como fortificação primitiva, provida de uns tantos soldados e armamentos, para a defesa 

da colônia contra a intromissão de aventureiros. 

Dicionário Houaiss. Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br>. 

 

Durante os trinta primeiros anos após a posse do território brasileiro, a ação econômica portuguesa sobre o Brasil teve por 

base a exploração do pau-brasil. Considerando a forma como se realizou essa atividade e também a definição apresentada, 

depreende-se que: 

 

a) não se pode falar de uma colonização do território, dado que não houve ocupação efetiva e organização da produção 

econômica no período. 

b) a necessidade de defesa do território fez com que a Coroa portuguesa deslocasse para o Brasil grandes contingentes de 

soldados, usados para ocupar a costa. 

c) a penetração em direção ao interior, necessária à obtenção da madeira, deu origem ao bandeirismo, que caracterizou os 

primeiros séculos da colonização. 

d) a utilização da mão de obra indígena em um regime de escravidão gerou constantes conflitos entre portugueses e 

indígenas, levando os portugueses a optarem pela escravidão africana. 

e) o pequeno valor do pau-brasil no mercado europeu levou ao desinteresse por parte de outros países, facilitando a defesa 

do território pelos portugueses. 

 

2  Durkheim, positivista consequente, acreditava que os “preconceitos” e as “prenoções” podiam ser “afastados”, 

como se afastam as viseiras para ver o que se passa em volta. Ele não compreende que estas “prenoções” (isto é, as 

ideologias ou visões de mundo) são – como daltonismo ou como as doenças de olhos que reduzem o campo visual 

(glaucomas) – parte integrante da visão, elemento constitutivo do ponto de vista [...]. O conservadorismo de Durkheim se 

situa num nível muito mais profundo: na sua própria concepção do método. É seu método positivista que permite 

legitimar constantemente, através de argumentos científico-naturais, a ordem (burguesa) estabelecida. 

É suficiente examinar a obra dos positivistas, de Comte e Durkheim até nossos dias, para se dar conta de que eles 

estão inteiramente fora da condição de “privados de preconceitos”. Suas análises estão fundadas sobre premissas 

político-sociais tendenciosas e ligadas ao ponto de vista e à visão social de mundo de grupos determinados. Sua 

pretensão à neutralidade é às vezes uma ilusão, às vezes um ocultamento deliberado, e, frequentemente, uma mistura 

bastante complexa dos dois. [...] 

Michael Löwy. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen: marxismo e positivismo na sociologia do 

conhecimento. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

Com base nas reflexões expostas no texto, pode-se inferir que, para o autor, 

 

a) Comte e Durkheim, ao trabalharem sob influência da corrente positivista, legitimam pontos de vista que interessam ao 

sistema capitalista, no entanto, defendem a neutralidade do cientista em relação aos fatos estudados. 

b) Comte e Durkheim, com base na visão de mundo sobre industrialização e urbanização, valorizam as formas mais 

simples da vida comunitária, considerando-as um modo de preservação da natureza original humana. 

c) tanto Comte quanto Durkheim defendem valores e sentimentos pessoais do cientista social, os quais devem estar livres 

de “prenoções”, fazendo com que prevaleçam as visões particulares sobre o objeto de estudo. 

d) o cientista social deve, primeiramente, partir de seu interesse particular pelo objeto de estudo, ou seja, deve observar e 

comparar os fatos sociais fundamentando-se em pressupostos intrínsecos a seus pensamentos e opiniões. 

e) a análise sociológica, ao romper com o senso comum, deve levar em consideração os sentimentos sociais do cientista 

como forma de fortalecer as relações capitalistas. 

 

3  A justiça democrática consiste na igualdade segundo o número e não segundo o mérito. De tal noção de justiça 

resulta que a soberania estará necessariamente no povo e que a opinião da maioria deverá ser o fim a conseguir e deverá 

ser a justiça. […] Como resultado disso, nas democracias, os pobres são mais poderosos do que os ricos: são em maior 

número e a autoridade soberana está na maioria. Esse é, pois, um sinal de liberdade que todos os democratas colocam 

como marca do regime […]. 

É que a igualdade não consiste em os pobres possuírem mais poder do que os ricos ou serem os únicos detentores 

da soberania, mas terem todos, uns e outros, por igual, de acordo com o número. Deste modo poderiam considerar que 

estavam asseguradas na Constituição a igualdade e a liberdade. 

Aristóteles. A política, III. 

 

Com relação ao desenvolvimento da política e da democracia na Grécia antiga, pode-se afirmar, de acordo com 

Aristóteles, que: 

 



a) a democracia não designa a função de governar, mas sim o princípio da soberania, isto é, de que o poder de decisão 

sobre a pólis “vem do povo”. 

b) o respeito à decisão do povo é mais importante do que o respeito à lei, o que faz com que a democracia seja um regime 

essencialmente caótico. 

c) a democracia ateniense é fundamentalmente semelhante à moderna, na medida em que a participação dos cidadãos era 

feita por vias representativas. 

d) a isonomia é o princípio segundo o qual a decisão dos rumos da cidade deve ser tomada pela figura do especialista em 

política. 

e) a participação política das mulheres, na democracia ateniense, era pequena, pois elas se dedicavam à instrução inicial 

dos filhos, “futuros cidadãos”. 

 

4  

Cerca de 200 funcionários de empresas terceirizadas da Vale em Vitória (ES) protestaram hoje contra demissões 

nas empresas contratadas pela mineradora. Eles reivindicam os mesmos benefícios de contratados para terceirizados. 

O protesto ocorreu das 6h às 10h e terminou após uma reunião entre manifestantes e representantes da Vale. 

Segundo o presidente do Sindimetal (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico e Eletrônico no Espírito Santo), Roberto de Souza, desde novembro a Vale está “demitindo indiretamente”. “A 

Vale não deu os reajustes salariais às empresas contratadas nem fez a repactuação de contratos”, disse. 

Segundo Souza, cerca de 2.500 funcionários terceirizados, que trabalhavam dentro da Vale, perderam seus 

empregos desde o final do ano [2009]. [...] 

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u510062.shtml>. Acesso em: 11 abr. 2014. 
 

A terceirização, que consiste na subcontratação de outra empresa para realizar alguns trabalhos, normalmente não 

prioritários, como recursos humanos, limpeza e até mesmo algumas partes da produção, é característica central no 

capitalismo mundial, principalmente após a década de 1980. Esse processo tem relação com:  

 

a) a ampliação dos poderes do Estado Nacional, sendo este um dos maiores executores desse tipo de serviço, como as 

concessões de serviços públicos. 

b) o crescimento das empresas de telecomunicações, principalmente por meio de concessões estatais a pequenos 

empresários. 

c) a retomada do sistema fordista de produção, pautado na especialização do trabalho, com base na terceirização setorizada 

dos trabalhadores. 

d) o crescimento do pensamento neoliberal, que determina um pensamento libertário acerca da propriedade privada, 

visando à sua socialização. 

e) a busca das empresas pela redução dos custos de produção e dos gastos com a folha de pagamentos, apoiadas no 

pensamento neoliberal. 

 

5 Ao contrário do que pode suspeitar o senso comum, a desindustrialização de um país não é necessariamente um 

fenômeno negativo, seja em relação à sustentação do crescimento econômico no longo prazo, seja com respeito ao padrão 

de bem-estar de sua sociedade. A tendência à desindustrialização como percurso natural do processo de desenvolvimento 

econômico dos países capitalistas já estava implícita nos estágios formulados por Clark (1957), segundo os quais as 

mudanças nos níveis de elasticidade-renda da demanda para produtos industrializados (maior do que um para países com 

níveis baixos e médios de renda per capita; e ligeiramente menor do que um para países com níveis elevados de renda per 

capita) explicam os ganhos relativos da participação do setor de serviços na renda e emprego totais, em detrimento da 

perda relativa do setor industrial. Ou seja, na formulação pioneira de Clark (1957), países de renda muito baixa contam 

com maior participação relativa dos setores primários no PIB, mas, à medida que alcançam níveis médios de renda per 

capita, essa participação majoritária é transferida para o setor industrial. Quando alcançam finalmente níveis elevados (e 

sustentáveis) de renda per capita, a perda de participação do setor industrial no produto agregado e, principalmente, no 

emprego total é transferida para o setor de serviços. 

André Nassif. “Há evidências de desindustrialização no Brasil?”.Revista de Economia Política, v. 28, n. 1, jan./mar. 2008. 

São Paulo. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101- 31572008000100004&script=sci_arttext>. (Adapt.). 
 

O texto explica duas tendências da economia mundial na atualidade. Pode-se afirmar corretamente que essas tendências 

são a(o): 

 

a) baixa qualidade de vida de países como China e África do Sul e a crescente industrialização japonesa. 

b) crescimento do setor terciário nos países ricos e o maior crescimento industrial da China e da Índia. 

c) queda na qualidade de vida em países como o Japão e os Estados Unidos e o aumento da qualidade no caso chinês. 

d) manutenção da importância da agricultura em países como a Índia e a industrialização da China. 

e) estagnação econômica do BRICS e a estagnação do setor imobiliário tanto nos Estados Unidos como no Japão. 

 



6 O II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975/79) do governo Geisel impulsionou a implementação de políticas 

públicas, que se consolidaram com a formação dos empreendimentos de exploração de bauxita pela Mineração Rio do 

Norte – MRN, no município de Oriximiná-PA, em 1979, e de Ferro e outros minérios pela estatal Companhia Vale do Rio 

Doce (CVRD) na província de Carajás, em 1984. [...] 

Luiz Jardim M. Wanderley. “O grande projeto minerador e seus impactos territoriais de localização: o caso da MRN em 

Oriximiná-PA”. Disponível em: <www3.ufpa.br/projetomineracao/docs/estrut/artigo_Luiz_(CNPq).pdf>. Acesso em: 24 

abr. 2014. 

 

O texto trata de algumas das medidas tomadas durante o governo de Ernesto Geisel, com vistas ao desenvolvimento 

econômico do Brasil. Para viabilizar os projetos minerais do II Plano Nacional de Desenvolvimento, mencionado no 

trecho, foi necessária a construção da usina hidrelétrica de: 

 

a) Itaipu. 

b) Tucuruí. 

c) Belo Monte. 

d) Sobradinho. 

e) Santo Antônio. 

 

7 O mapa a seguir foi feito com base em uma determinada projeção cartográfica. 

 

 
 

Sobre as características observadas no mapa, pode-se afirmar que se trata de uma projeção: 

 

a) equivalente cilíndrica, que possibilita uma avaliação correta das formas da superfície terrestre. 

b) cilíndrica conforme, que permite comparar adequadamente as áreas das terras presentes em diferentes latitudes. 

c) azimutal conforme, que não mantém corretas nem as áreas nem as formas, servindo apenas para fins didáticos. 

d) cilíndrica conforme, que representa corretamente as formas, embora distorça as áreas da superfície terrestre. 

e) equidistante azimutal, pois desloca a Europa do centro do mapa, onde ela normalmente se encontra. 

 

8 

Texto I 

O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Três razões fazem ver que a monarquia 

hereditária é o melhor governo. A primeira é que é o mais natural e se perpetua por si próprio. A segunda razão é que 

esse governo é o que interessa mais na conservação do Estado e dos poderes que o constituem: o príncipe, que trabalha 

para o seu Estado, trabalha para seus fi lhos. A terceira razão retira-se da dignidade das casas reais. 

Jacques-Bénigne Bossuet. “A política inspirada na Sagrada Escritura”. In: Gustavo de Freitas. 900 textos e documentos de 

História. Lisboa: Plátano, 1977. (Adapt.). 

 

Texto II 

O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os 

outros), ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua 

própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que 

é a consequência necessária (conforme se mostrou) das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível 



capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas 

leis de natureza. 

Thomas Hobbes. “Leviatã”. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

 

O absolutismo, sistema político vigente na Europa entre o final da Idade Média e a Idade Moderna, teve respaldo 

intelectual na obra de pensadores como Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. Esses pensadores explicaram os motivos que 

faziam com que a sociedade precisasse do poder centralizado na figura dos monarcas. Seus princípios, no entanto, diferem 

quanto à forma utilizada para justificar o absolutismo, pois, de acordo com os textos, Bossuet: 

 

a) dizia que o homem é o lobo do homem e que, assim sendo, precisava de poderosos, amparados pela lei e pela força, para 

regular a sociedade e evitar conflitos e guerras; Hobbes estabeleceu a necessidade do contrato social, por meio do qual os 

homens criariam um código de leis e se submeteriam ao soberano, com a condição de que essas leis fossem a base das 

relações sociais. 

b) afirmava que Deus precisava governar os homens e que, nesse sentido, era preciso haver um governante legitimado por 

Ele, o que significava dar aos bispos o controle do Estado, com a eleição de um deles para a função de rei; Hobbes 

afirmava que o poder absoluto derivava das famílias que haviam lutado e firmado a existência do reino e que, dentre esses, 

o mais inteligente e hábil politicamente deveria ascender ao trono. 

c) defendia a ideia de que o soberano deveria ser alguém ligado à Igreja entre os descendentes das famílias que deram 

origem ao reino, pois acreditava que a religião era o principal sustentáculo do poder na Terra; Hobbes defendia a ideia de 

que somente a existência de um poder absoluto e soberano seria capaz de mobilizar os recursos para realizar as revoluções 

econômicas necessárias para gerar riqueza, paz e prosperidade. 

d) defendeu o princípio do direito divino dos reis, ou seja, relacionava o poder do rei à religião, tentando legitimar tal 

poder ao atribuir a Deus a escolha do soberano, o que tornava o rei inquestionável, pois suas escolhas estariam ligadas ao 

desejo divino; Hobbes acreditava que os homens eram egoístas e que, como tal, era necessário realizar um pacto político 

por meio do qual os homens transfeririam o poder a um soberano, que regularia as relações sociais. 

e) associava o poder do soberano à existência de um forte exército, a alianças com a nobreza e a pactos com a população, a 

quem deveria sempre agradar para evitar rebeliões sociais e o ocaso de seu governo; Hobbes defendia a tese de que a 

Igreja era o principal pilar para o poder de um soberano absolutista, por isso, além de alianças com o clero, o rei deveria 

associar seus atos às ações de Deus. 

 

9 

 



 
A pecuária, o bandeirismo, as missões jesuíticas e, mais tarde, a atividade mineradora e a exploração das drogas do sertão 

foram as atividades responsáveis pela interiorização da colonização e pela expansão dos domínios portugueses na 

América, para além dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Também contribuiu para essa expansão:  

 

a) a falta de interesse da Coroa espanhola nas terras situadas no interior do continente, vistas como caras e de difícil 

defendimento.  

b) um acordo realizado entre as monarquias portuguesa e inglesa, no qual a Inglaterra apoiaria militarmente a ocupação do 

interior do continente pelos portugueses.  

c) o período da União Ibérica, que, na prática, significou a abolição, mesmo que temporária, da divisão imposta pelo 

Tratado de Tordesilhas.  

d) a independência das colônias espanholas, gerando Estados fracos, incapazes de conter a ação expansionista portuguesa 

na América. 

e) a transferência da sede da monarquia portuguesa para o Brasil, dando origem aos primeiros tratados que modificavam os 

limites estabelecidos em Tordesilhas. 

 

10 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. 



11  Um indivíduo (ou conjunto de indivíduos) pode decidir em qualquer tempo que gostaria de investir capital. Porém, 

antes de certo momento na história, esses indivíduos não tinham a menor facilidade em conseguir isso. Nos sistemas 

anteriores, o longo e complexo processo de acumulação do capital era quase sempre bloqueado num ou noutro ponto, 

mesmo nos casos em que a condição inicial estava presente: a propriedade, ou concentração, de um estoque de bens não 

consumidos nas mãos de poucos. 

Nosso capitalista hipotético sempre precisou usar trabalho; logo, tinha que encontrar pessoas que pudessem ser atraídas 

ou compelidas a realizar trabalho. Uma vez reunidos os trabalhadores e realizada a produção, era necessário 

comercializar os bens; precisavam existir um sistema de distribuição e um grupo de pessoas dotadas dos meios 

necessários para realizar as compras. Os bens tinham de ser vendidos por um preço maior que os custos totais 

desembolsados pelo vendedor (incluindo os custos de colocá-lo no ponto de venda) e, além disso, a margem (ou a 

diferença) precisava ultrapassar as necessidades de subsistência do vendedor. Em linguagem moderna, tinha de haver 

lucro. O agente que se apoderava do lucro tinha de ser capaz de retê-lo até surgir uma oportunidade razoável de investi-

lo, retornando-se assim ao ponto em que todo o processo recomeçava, desde a produção. 

Antes dos tempos modernos, esse encadeamento de processos (às vezes denominado circuito do capital) raramente 

se completou. Nos sistemas sociais históricos anteriores, os detentores da autoridade política e moral consideravam 

irracionais e/ou imorais muitos dos elos dessa corrente. Mesmo quando os que detinham o poder se abstinham de 

interferir, o processo era geralmente abortado por causa da não disponibilidade de um ou mais elementos: estoque de 

dinheiro acumulado, mão de obra disponível para ser utilizada pelo produtor, rede de distribuidores, consumidores com 

poder de compra. 

Immanuel Wallerstein. Capitalismo histórico e civilização capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001. 

 

De acordo com a descrição da economia capitalista e de sua formação, julgue as afirmativas a seguir: 

 

I. O capitalismo é um modo de produção, ou seja, um sistema  econômico cujo funcionamento depende de outras 

estruturas sociais, como a política e a cultural. 

II. O desenvolvimento do capitalismo só pôde ocorrer devido a um processo geral de modernização, o qual pode ser 

descrito como uma ampla transformação nas relações de trabalho, nas normas de propriedade, nos valores, nas 

mentalidades, e assim por diante. 

III. Antes da existência do capitalismo como modo de produção, não havia busca de lucro, exploração do trabalho alheio 

e desigualdade social, uma vez que as autoridades religiosas entendiam tudo isso como imoral e irracional. 

IV. Apesar de, normalmente, os meios necessários para o surgimento do capitalismo estarem disponíveis no passado, as 

autoridades políticas sempre interferiam para que o processo de busca do lucro não se realizasse. Portanto, bastou a 

substituição da elite feudal pela burguesia para o capitalismo se desenvolver. 

 

Estão corretas apenas: 

 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) II e IV. 

e) III e IV. 

 

12 Os colonos americanos exerciam, desde o início, direitos de soberania. Nomeavam os seus magistrados, concluíam a 

paz, declaravam a guerra, promulgavam as leis, como se sua fidelidade só fosse devida a Deus. [...] Nas leis da Nova 

Inglaterra encontramos o germe e o desenvolvimento da independência local que é a mola da liberdade americana de 

nossos dias. 

Alexis de Tocqueville. A democracia na América. Leis e costumes.Livro I. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

Tocqueville, intelectual e político francês do século XIX, apresenta algumas características das colônias inglesas da 

América do Norte que foram decisivas para sua independência. Dentre essas características, pode-se mencionar:  

 

a) a influência da Revolução Francesa, cujas ideias de liberdade encontraram eco em uma sociedade que prezava esse 

valor. 

b) a liderança já exercida pelos colonos da América do Norte sobre áreas da América Central e do Caribe, tornando 

inviável a manutenção de sua condição de colônia. 

c) a forte religiosidade dos colonos, em sua maioria protestantes, que não aceitaram o fato de a monarquia inglesa ter 

passado para o domínio dos Stuart, católicos. 

d) a autonomia de que os colonos sempre gozaram e que passou a ser restringida pela Inglaterra a partir da segunda metade 

do século XVIII, provocando sua reação. 

e) a unidade existente entre as colônias inglesas, cuja semelhante estruturação econômica e social facilitou uma ação 

comum na luta pela independência. 



13  É um engano acreditar que o pensamento anarquista foi esquecido pelas gerações posteriores às teses libertárias 

do século XIX. Não foi, apesar da forte repressão que o movimento sofreu desde o seu início – sobretudo as ações 

repressoras voltadas para as manifestações operárias contra as desigualdades e injustiças sociais. 

[...] 

Um significativo exemplo de resistência anarquista é o Centro de Cultura Social, na cidade de São Paulo. O CCS 

foi fundado em 1933 por anarcossindicalistas que perdiam espaço na vida política operária. [...] 

Após o advento da internet, é possível deparar com centenas de páginas da web dedicadas a reivindicações 

anarquistas, produzidas nos mais diversos idiomas. 

Um exemplo de como as teorias libertárias encontram espaço na sociedade de hoje vem da década de 1980, 

quando um grupo de punks se aproximou do pensamento político anarquista. A partir desse interesse, surgiu o movimento 

anarcopunk, cuja linha de pensamento rejeita todo tipo de autoritarismo, condena a influência de falsos valores na vida 

das pessoas, não permite ações de liderança e mantém-se afastado de partidos políticos. 

N. L. de Petta; L. Delfini. Para entender o anarquismo. São Paulo: Moderna, 2004, pp. 78-81. 

 

Assinale a alternativa que interpreta corretamente o texto com relação à corrente anarquista atualmente. 

 

a) A manutenção do anarquismo enquanto teoria e posição de vida se deve, somente, à proliferação do uso da internet com 

propósitos libertário-individualistas. 

b) As teorias libertárias, como a anarquista, têm perdido espaço atualmente, e a tendência é a sua extinção, o que é 

lamentado pelos autores do texto. 

c) A repressão histórica às correntes anarquistas demonstram uma convergência na linha de pensamento entre as teorias 

libertárias e o autoritarismo. 

d) Há uma facilidade de se encontrar páginas na internet dedicadas a partidos políticos anarquistas, o que mostra que essa 

corrente tende a se popularizar. 

e) O Centro de Cultura Social, as páginas na internet com conteúdo ligado à corrente ideológica anarquista e o movimento 

anarcopunk são provas da existência dessa corrente. 

 

14 O texto a seguir, de autoria do filósofo inglês Francis Bacon, trata da identificação do método científico de sua época, 

formulado por Aristóteles, e de sua proposta para um novo método. 

Só há e só pode haver duas vias para a investigação e para a descoberta da verdade. Uma, que consiste no saltar-se das 

sensações e das coisas particulares aos axiomas mais gerais e, a seguir, descobrirem-se os axiomas intermediários a 

partir desses princípios e de sua inamovível verdade. Esta é a que ora se segue. A outra, que recolhe os axiomas dos 

dados dos sentidos e particulares, ascendendo contínua e gradualmente até alcançar, em último lugar, os princípios de 

máxima generalidade. Este é o verdadeiro caminho, porém ainda não instaurado.  

Francis Bacon. Novum Organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. São Paulo: Nova 

Cultural, 1997. (Coleção Os Pensadores). 

 

Assinale a alternativa que faz uma correta interpretação do texto. 

 

a) A primeira via de investigação é a indução, que, por meio da observação das experiências particulares, consegue retirar 

daí uma lei universal. 

b) A segunda via de investigação é a dedução, segundo a qual se deve explicar os diferentes fenômenos naturais com base 

em um axioma geral. 

c) Nenhuma das duas vias de investigação assemelha-se com a metodologia da ciência moderna, colocando a proposta de 

Bacon apenas a título de curiosidade. 

d) A proposta de Bacon poderia ser chamada de indução, que, por meio da observação dos fenômenos particulares, 

formaria um padrão, isto é, princípios de máxima generalidade. 

e) Bacon critica a noção de indução, visto que a repetição do reconhecimento de um padrão nos fenômenos não garante 

sua eficácia de forma absoluta. 

 

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

extremidade desse ponteiro. 

 

Dado: Considere que o relógio funciona corretamente. 

 

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

II. Sua velocidade escalar é de 2π cm/h. 

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

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

 

 



Estão corretas apenas 

 

a) I, II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) I e IV. 

d) II e III. 

e) II, III e IV. 

 

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

cápsula contendo material radioativo, chamada de “semente”, é implantada, por meio de um cateter, na área do tumor 

cancerígeno. Nesses procedimentos, normalmente, usa-se o isótopo iodo-125; porém, estudos recentes mostraram que o 

uso do isótopo paládio-103 pode diminuir os efeitos colaterais provocados por esses intensos tratamentos. 

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

citados no texto, apresentam são, respectivamente, 

 

a) 103 e 125. 

b) 72 e 57. 

c) 50 e 82. 

d) 82 e 50. 

e) 57 e 72. 

 

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

No entanto, algumas bactérias sofrem mutações e passam a produzir penicilinase, uma enzima que degrada a penicilina. 

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

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

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

A grande maioria das cepas de Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis produz penicilinase, não 

sendo, portanto, a penicilina a droga de escolha para o tratamento de infecções causadas por estas bactérias nos dias de 

hoje. [...] 

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

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

a) É um processo que ocorre nas lamelas internas. 

b) Impede a bactéria de produzir peptidoglicano. 

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

d) Mutantes têm genes para a síntese de penicilinase. 

e) É comandada pelos mesossomos bacterianos. 

 

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

inviável seu aproveitamento para o consumo humano. Esse processo é desencadeado pelo aporte excessivo de nutrientes, 

acarretando alterações ambientais em vários parâmetros. 

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

 
 

19 Em relação às misturas e aos métodos utilizados para a separação de misturas, assinale a alternativa correta. 
 

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

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

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

d) É possível separar macromoléculas biológicas por centrifugação. 

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



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

alimento para outro tipo de crustáceos, os anfípodes. Algumas espécies de peixes comem crustáceos e são devoradas por 

focas, o principal alimento dos ursos-polares. 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

substâncias que a destroem foram desenvolvidos nos últimos anos. 

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

a seguir comenta a participação do Brasil. 

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

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

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

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

gás ozônio na estratosfera. [...] 

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

protocolodemontreal.org.br/pt-br/site.php?secao=noticias&pub=265>. 

 

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

 

a) Grupo dos ácidos carboxílicos. 

b) Grupo dos fluoretos. 

c) Grupo dos haletos de alquila. 

d) Grupo dos carbetos metálicos. 

e) Grupo dos hidrocarbonetos. 

 

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

computador e sua televisão por um único aparelho, um smartphone. A tabela a seguir contém a potência de cada aparelho 

e o tempo de uso diário de cada um, além de uma estimativa de quanto tempo ele pretende deixar ligado o smartphone. 

 

 
 

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

havendo perdas ou desperdícios. 

Considerando que o rapaz siga rigorosamente o tempo estimado para o uso diário do smartphone e que ele não altere o uso 

de aparelhos elétricos não relacionados na tabela, sendo R$ 0,30 o custo do kWh, devido a essa troca, ao final de 30 dias, o 

valor de sua conta de luz: 

 

a) terá uma diminuição de R$ 5,00. 

b) terá uma diminuição de R$ 7,60. 

c) terá um aumento de R$ 3,30. 

d) terá um aumento de R$ 4,50. 

e) continuará o mesmo. 

 

23  

Trânsito: o maior problema de São Paulo 

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

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

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

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

30 jan. 2013. (Adapt.). 



Um senhor que mora na cidade de São Paulo passa frequentemente pela situação comentada na notícia. Todos os dias, ele 

sai de sua casa, pega seu filho na escola e retorna à sua casa. Seu filho, procurando ajudá-lo a descobrir o melhor trajeto, 

começou a observar a distância que estavam com relação à sua casa enquanto media o tempo que o percurso durava. O 

gráfico a seguir, feito por seu filho, representa a posição desse carro em função do tempo, tendo como origem a casa. 

 

 
 

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

mostrado no gráfico). Para ver em qual trecho o pai ia mais rápido, em qual ia mais lentamente e em qual ele ficava 

parado, o filho analisou o gráfico e chegou a algumas conclusões. 

Considerando o caminho de ida e o de volta como retos, assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que traz a correta 

conclusão a que o filho chegou. 

 

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

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

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

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

e) Do trecho III para o trecho IV, há inversão no sentido da velocidade. 
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Vale do Juruá é campeão na luta contra a malária nas Américas 2013 

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

malária na América do Sul. 

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

entrega de mosquiteiros impregnados com repelente. 

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

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

calafrios. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente toda a medicação para o tratamento da malária, sendo 

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

dosagens adequadas à situação de cada paciente. 

Disponível em: <www.oriobranco.net/acre/34938-vale-do-jurua-ecampeao-na-luta-contra-a-malaria-nas-americas-

2013.html>.Acesso em: 30 jan. 2014. (Adapt.). 

 

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

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

 

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

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

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

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

e) os sintomas, como a febre alta e os calafrios, são resultados do ataque exclusivo aos linfócitos T. 
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Aquecimento perturba correntes de ar e gera fenômenos climáticos extremos no mundo, diz pesquisa 

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

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

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

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

gases do efeito estufa decorrentes de atividades humanas. 



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

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

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

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

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

estudo publicado no PNAS (Anais da Academia de Ciências dos Estados Unidos). [...] 

Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/ redacao/2013/02/26/aquecimento-pertuba-

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

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

correta. 
 

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

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

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

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

maritimidade. 

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

massas de ar quente desçam e massas de ar frio subam, provocando as correntes de ar, devido à diferença de densidade 

entre elas. 

d) As correntes de ar que circulam no Hemisfério Norte não têm relação com as mudanças de densidade do ar, pois elas se 

formam principalmente por meio da mudança da composição química atmosférica. 

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

aumento de temperatura provoca aumento da densidade dos gases da atmosfera, gerando correntes de ar. 

 

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

ao da imagem a seguir: 

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

macia, mas não apresentava divisões externas visíveis. Pela imagem e pelas características apontadas, pode-se concluir 

corretamente que o animal pertence ao mesmo filo 
 

a) do polvo. 

b) da minhoca. 

c) da lombriga. 

d) da serpente. 

e) do pepino-do-mar. 

 

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

fotográfica é constituída de uma câmara escura, em que a imagem projetada deve ter uma altura de 2 cm; além disso, a 

distância entre o orifício da câmara escura e a imagem é de 8 cm, como indicado na figura a seguir: 

 



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

a: 

 

a) 40 m. 

b) 65 m. 

c) 90 m. 

d) 120 m. 

e) 145 m. 

 

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

pequenas doses de bebida. Esses efeitos são causados por excesso de aldeído acético (CH3CHO) no sangue. O processo 

ocorre da seguinte maneira: no fígado, a álcool desidrogenase transforma o etanol em aldeído acético; em seguida, a 

acetaldeído desidrogenase transforma o aldeído acético em acetato, como ilustra a reação a seguir: 

 

 
 

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

citosólica. 

Como a forma mitocondrial é menos ativa em algumas pessoas, menos aldeído acético é transformado em acetato, e a 

quantidade restante do aldeído que não se transforma escapa para o sangue. 

Supondo que, em um organismo mais suscetível ao efeito do álcool, apenas 20% de 55 g de aldeído acético presentes no 

fígado tenham sido processados em acetato, assinale a alternativa que corresponde ao número de mols de aldeído que 

escapou para o sangue. 

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

 

a) 0,5 

b) 1,0 

c) 1,5 

d) 2,0 

e) 2,5 

 

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

estudos − como os da equipe do médico norte-americano Ferid Murad, que recebeu, com outros colegas, o prêmio Nobel 

de Medicina em 1998 − mostraram a importância desse gás no tratamento de doenças cardíacas. O óxido nítrico é um gás 

incolor, que, quando em contato com o oxigênio, forma o dióxido de nitrogênio, o qual, por sua vez, dimeriza-se, 

formando o tetróxido de dinitrogênio, conforme a equação a seguir: 

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

tetróxido de dinitrogênio. Considerando a reação em questão, pode-se: 

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

 

a) o volume de N2O4(g) no sistema seja aumentado. 

b) o volume de NO2(g) no sistema seja diminuído. 

c) a pressão do sistema seja aumentada. 

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

e) o volume de ambos os gases seja aumentado na proporção estequiométrica. 

 

30 Em uma cultura de bactérias, cada célula da população se divide, em algum momento dentro do tempo de geração, 

fazendo com que essa população cresça segundo a relação , em que G indica o número de gerações 

necessárias para que uma população inicial (PO) de bactérias atinja determinado número de células P. Dessa forma, 

considerando a relação em questão, o número de gerações necessárias para que uma população inicial de mil bactérias 

cresça até atingir a marca de um bilhão de células é: 

 

a) 5. 

b) 10. 

c) 15. 

d) 20. 

e) 25. 



31 Atualmente, nas grandes cidades brasileiras, os imensos congestionamentos provocam prejuízos cada vez maiores aos 

proprietários de veículos. O gráfico a seguir apresenta a evolução do número médio de quilômetros de congestionamento, 

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

 
De acordo com o gráfico, em 2011, o número médio de quilômetros de congestionamento no período entre 13h e 20h, em 

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

 

a) 20% superior. 

b) 25% superior. 

c) 30% superior. 

d) 35% superior. 

e) 40% superior. 

 

32  

São demais os perigos dessa vida para quem tem cartão 

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

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

9,37% ao mês, equivalente a –pasmem – 193% ao ano. Esse número é de tirar qualquer numerólogo do sério, ainda mais 

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

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

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

de 60 meses. [...] 

 



 
 

É correto afirmar que a evolução dos montantes mostrada no gráfico e na tabela são funções:  

 

a) do primeiro grau. 

b) do segundo grau. 

c) polinomiais. 

d) exponenciais. 

e) logarítmicas. 

 

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

cada aluno decresce linearmente em função do número de matriculados.O decréscimo ocorre de tal forma que, se a turma 

tiver o número mínimo de alunos, a mensalidade será de R$ 150,00.Mas, se a turma atingir o número máximo de alunos, 

essa mensalidade cairá para R$ 100,00. 

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

dado por uma função quadrática de variável n, então, de acordo com as informações dadas, essa função pode ser expressa 

por: 

 

a) f(n) = –5n2 + 20n. 

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

c) f(n) = –5n2 + 200n. 

d) f(n) = 5n2 – 200n. 

e) f(n) = 5n2 – 20n. 

 

34 Instalada sobre um pedestal de 2 m de altura, uma estátua projeta, em determinada hora do dia, uma sombra de 5 m no 

solo plano em que está situada, como indica a figura a seguir: 

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

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

 

 
 



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

a revista A não lê a B, e quem lê a B não lê a C; além disso, 15 alunos leem a revista A, 15 alunos leem a C, e 5 alunos 

leem A e C. 

Portanto, o número de alunos que lêem: 

 

a) apenas B é 10. 

b) apenas B é 15. 

c) apenas C é 20. 

d) apenas B ou apenas C é 20. 

e) apenas A ou apenas B é 20. 

 

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

unidades, em função do preço unitário p, em reais, são aproximadamente dadas por: qD = 1.000 – 20p e qo = 100 + 2,5p. 

Com base nessas equações, é correto afirmar que, para qualquer valor no intervalo: 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

a) 2.0252. 

b) –2.0252. 

c) 5. 

d) –5. 

e) 1. 

 

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

quadradas. A menor dessas regiões será cavada para dar lugar à piscina propriamente dita, e a faixa entre os quadrados 

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

Piscina  

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

quadrado maior por 

 

a) a2 + ax + x2. 

b) a2 + 2ax + x2. 

c) a2 + 4ax + 4x2. 

d) a2 + 4x2. 

e) a2 + 2x2. 

 

39 A escala de magnitude aparente, utilizada atualmente para comparar o brilho entre as estrelas, foi criada pelo astrônomo 

Norman Robert Pogson em 1856. Essa escala vai de F1 até F6, em que F6 indica magnitude igual a 100 · F1; de modo geral, 

essa escala é tal que, para dois elementos m e n quaisquer do conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6}, vale a expressão:  

Então, usando o número 1,6 como aproximação para a raiz quinta de 10, pode-se estimar corretamente a razão  na 

escala de Pogson em um valor muito próximo de: 

 



a) 0,16. 

b) 1,6. 

c) 2,5. 

d) 16. 

e) 25. 

 

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

cerca de 1650 a.C., contém um problema chamado “Olho de Hórus”. Nele, estão descritos símbolos que lembram as partes 

do olho do deus Hórus, que foi despedaçado pelo deus Seth e, posteriormente, reconstituído pelo deus Toth. 

 
Sabendo que esses símbolos hieróglifos lembram as partes do 

olho de Hórus e formam a sequência assinale a alternativa que corresponde aos corretos valores de 

a1, a4 e da razão q, respectivamente. 

 

 
 

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

suplementares. 

Com base nessas afirmações, é correto afirmar que:  

 

a) um deles é um ângulo reto. 

b) os três ângulos são agudos. 

c) nenhum dos três ângulos é obtuso. 

d) apenas um dos ângulos é agudo. 

e) apenas um dos ângulos é obtuso. 

 

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

 

a) −x + y = −1. 

b) x − y = −7. 

c) 2x − y = −8. 

d) 3x + 4y = 0. 

e) −2x + y =11. 

 

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

circunferências.  



 
 

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

das cincunferências é de, aproximadamente, 

Dado: π = 3,14 

 

a) 5 cm. 

b) 10 cm. 

c) 15 cm. 

d) 20 cm. 

e) 25 cm. 

 

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

 
 

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

E como _ cou chato ser moderno. 

Agora serei eterno. 

[...] 

Eternalidade eternite eternaltivamente 

eternuávamos 

eternissíssimo 

A cada instante se criam novas categorias do eterno. 

Carlos Drummond de Andrade. 
 

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

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

criando-se “novas categorias do eterno”. 

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

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

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

verbo. 

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

Em minha calça está grudado um nome 

Que não é meu de batismo ou de cartório, 

Um nome... estranho. 

Meu blusão traz lembrete de bebida 

Que jamais pus na boca, nessa vida. 

Em minha camiseta, a marca de cigarro 

Que não fumo, até hoje não fumei. 

 

Minhas meias falam de produtos 

Que nunca experimentei 

Mas são comunicados a meus pés. 

Meu tênis é proclama colorido 

De alguma coisa não provada 

Por este provador de longa idade. 

[...] 

Carlos Drummond de Andrade. Disponível em: <www.sociologia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/eu_etiqueta.pdf>. 

 

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

cigarro” 

 

a) separa palavras de valor sintático semelhantes. 

b) provoca expectativa no leitor. 

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

d) indica a elipse de um verbo. 

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

 

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

que fez com que houvesse um aumento considerável no número de pessoas andando de bicicleta. Isso também aconteceu 

com o jogo de tênis, quando o tenista brasileiro Gustavo Kuerten se tornou destaque mundial e, com muitas inserções 

midiáticas, influenciou na procura pela prática do jogo. Contudo, hoje, apesar de existirem bons atletas brasileiros, nenhum 

tem a mesma popularidade, e a modalidade não tem mais o mesmo interesse popular. 

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

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

 

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

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

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

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

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

meus olhos por vós, meu bem 

que nunca tão tristes vistes 

outros nenhuns por ninguém. 

 

Tão tristes, tão saudosos, 

tão doentes da partida, 

tão cansados, tão chorosos, 

da morte mais desejosos 

cem mil vezes que da vida. 

Partem tão tristes os tristes, 

tão fora d'esperar bem, 

que nunca tão tristes vistes 

outros nenhuns por ninguém 

João Roiz de Castelo Branco. “Cantiga sua partindo-se”. 

 

 

 



Sobre esse poema humanista, considere as afirmativas a seguir. 

I. Quanto ao conteúdo, o poema traz a sinceridade dos sentimentos do namorado, garantida pela extensa descrição. 

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

rima, ritmo e métrica bem marcados. 

III. Quanto à musicalidade, o ritmo do poema garante a cadência na declamação. 

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

 

Está(ão) correta(s) 

 

a) apenas I e IV. 

b) apenas II. 

c) apenas II e III. 

d) apenas II e IV. 

e) todas. 
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A pintura apresentada pertence ao pintor Zhao Zi’ang (1254-1322). 

Como é possível notar pelas imagens, as pinturas eram imensas, em forma de rolo. Ver uma pintura ser desenrolada era 

participar de um momento de cerimônia estética; seria algo como assistir a um filme. 

Pela observação das imagens, pode-se afirmar corretamente que a experiência da pintura era, muitas vezes, vista como 

 

a) um apelo à cultura ocidental, o novo mundo. 

b) uma expressão metalinguística, da arte pela arte. 

c) uma história, uma narrativa de uma vivência. 

d) um drama, um desenho e suas cifras. 

e) um apelo à moral e aos bons costumes. 
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Texto I 

 
 



Texto II 

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

história. Todas as suas correntes, ideologias e projetos alimentaram-se –como sonho ou pesadelo, como esperança ou 

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

Elias Thomé Saliba. As utopias românticas. 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. 

 

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

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

ninguém: que cheiro de mato!  Sol farto e os moradores desses conjuntos habitacionais de caixa de papelão e zinco, que 

brotam como grama à margem das rodovias, aproveitavam pra esquentar o couro rodeados de criança e cachorro. Os 

deserdados desfilavam, a moça e seu namorado com bota de imitação de peão boiadeiro iam de mãos dadas, com certeza 

à casa de uma tia da moça, comunicar que pretendiam se casar. Uma avó gorda com seu neto também passou, ela de 

sombrinha, ele de calcinha comprida de tergal. Iam aonde? Célia fantasiou, ah, com certeza na casa de uma comadre da 

avó, uma amiga dela de juventude. O menino ia sentir demais a morte daquela avó que lhe pegava na mão de um jeito que 

nem sua mãe fazia. Desceram três moços de bermuda e camisa do Clube Atlético Mineiro, e um quarto com grande 

inscrição na camiseta: SÓ CRISTO SALVA! Camiseta e bermuda não favorecem a ninguém, ela pensou desgostosa com a 

feiura das roupas. Bermudas principalmente, teria que se ter menos de dez anos pra se usar aquela invenção horrorosa. 

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

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

chupchup com água de torneira e famílias inteiras se esturricando gozosamente entre pão com molho e adjetivos brutais, 

prodigiosamente colocados, lindos e surpreendentes como as melhores invenções da poesia. Concluiu sonolenta, o mundo 

está certo. Uma criança começou a chorar muito alto: quero ficar aqui não, quero sentar com meu pai, quero o meu pai. 

A mãe parecia muito agoniada e pelo tom do choro Célia achou que ela abafava a boca da criança com uma fralda ou a 

apertava raivosa contra o peito, envergonhada de ter filha chorona. Suposições. Tudo estava muito bom naquele dia, não 

sofria com nada, nem ao menos quis ajudar a mãe, botar a menina no colo, estas coisas em que era presta e mestra. 

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

o ponto naquele teatro perfeito, era só plateia. Aplaudia, gostando sinceramente de tudo. Contra céu azul e cheiro de 

mato verde Deus regia o planeta. Estava muito surpresa com a perfeita mecânica do mundo e muitíssimo agradecida por 

estar vivendo. Foi quando teve o pensamento de que tudo que nasce deve mesmo nascer sem empecilho, mesmo que os 

nascituros formem hordas e hordas de miseráveis e os governos não saibam mais o que fazer com os sem-teto, os sem-

terra, os sem-dentes e as igrejas todas reunidas em concílio esgotem suas teologias sobre caridade discernida e não 

tenhamos mais tempo de atender à porta a multidão de pedintes. Ainda assim, a vida é maior, o direito de nascer e morar 

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

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

e mais bonito que este! Para isto vale nascer. 

Adélia Prado. “Rodando”.Disponível em: <www.releituras.com/aprado_rodando.asp>. (Adapt.). 

 

No texto em questão, nota-se a presença do discurso indireto livre e do discurso direto, respectivamente, em: 

 

a) “Assistia ao mundo, rodava macio tudo, o ônibus, a vida, nem protagonista nem autora, era figurante [...]”/“Foi quando 

teve o pensamento de que tudo que nasce deve mesmo nascer sem empecilho”. 

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

verde Deus regia o planeta”. 

c) “Depois de muita e boa chuva, Célia voltava de Belo Horizonte para sua casa no interior do Estado.”/“Ainda assim, a 

vida é maior, o direito de nascer e morar num caixote à beira da estrada”. 

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

sentar com meu pai, quero o meu pai”. 

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

futebol e dupla sertaneja”. 
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A palavra filosofia 

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

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

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

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

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

procura e o respeita. 

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

 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o objetivo central do texto. 

 

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

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

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

geral. 

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

sobrenatural. 

e) Contrapor dois termos que são frequentemente confundidos, tanto por estudantes como por leitores: filosofia e filósofo. 
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O que é a lenda do Santo Graal? 

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

é uma versão medieval de um mito que surgiu muito antes da Era Cristã. Na Antiguidade, os celtas – povo saído do 

Centro-Sul da Europa e que se espalhou pelo continente – possuíam um mito sobre uma vasilha mágica. Os alimentos 

colocados nela, quando consumidos, adquiriam o sabor daquilo que a pessoa mais gostava e ainda lhe davam força e 

vigor. É provável que, na Idade Média, tal história tenha inspirado a lenda sobre o Santo Graal. Na literatura, os 

registros pioneiros dessa fusão entre a mitologia celta e a ideologia cristã são do século 12. “As lendas orais migraram 

para textos de cunho historiográfico, desses textos para versos e dos versos para um ciclo em prosa”, diz o filólogo Heitor 

Megale, da Universidade de São Paulo (USP), organizador do livro A demanda do Santo Graal, que esmiúça esse tema. 

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

 

Assinale a alternativa em que há uma afirmação correta sobre o tema do texto. 

 

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

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

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

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

e) A força e o vigor dados pelo vasilhame celta tem relação com a força e o vigor do Rei Arthur em momento de crise. 
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O “adifício arto” da língua 

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

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

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

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

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

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

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

alguém que chegasse perto de sua originalidade sociolinguística, fiquemo dando vorta em vorta da lâmpida, ou seja, fumo 

e não encontremo ninguém. 

Marcílio Godói. Revista Língua Portuguesa.Disponível em: <http://revistalingua.uol.com.br/textos/54/artigo248825-

1.asp>. Acesso em: 4 fev. 2013. 
 

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

trecho: 
 

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

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

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

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

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

 

58 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. 



59 Leia o texto a seguir: 

 

Novidade 

A curiosidade e a primeira e mais elementar emoção que encontramos no espírito humano. Por curiosidade entendo 

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

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

chama a atenção, 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 atenção 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. 

 

60 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. 

 


