
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A prova do Enem, que ocorre todos os anos é constituída por 63 questões com cinco alternativas. O objetivo deste caderno de questões é fazer com 
que você se familiarize com o estilo das provas do Enem, pois são um pouco diferentes das provas que você está acostumado a fazer. Na prova do 
Enem, as questões não são divididas em disciplinas, mas parecem misturadas, com muitos testes interdisciplinares. As questões se relacionam a as-
suntos da atualidade, sempre com enunciados com várias informações. Por isso, leia-os com muito cuidado, buscando interpretar o que está sendo 
solicitado. Lembre-se de sempre interpretar o texto, gráfico, tabela ou o que a questão fornece como enunciado. Você deve raciocinar em função das 
informações recebidas. 
O objetivo da prova do Enem é medir as habilidades e competências apresentadas pelos candidatos que terminaram o Ensino Médio. 
 O enfoque da prova do Enem está em cinco competências:  
• Dominar linguagens – Capacidade de ler um texto, compreender a linguagem de uma certa ciência, interpretar uma tabela ou gráfico. 
• Conhecer fenômenos – Verificar se o aluno adquiriu alguns conhecimentos básicos. 
• Solucionar problemas – Aplicar o conhecimento adquirido, para resolver problemas. 
• Construir argumentações – Analisar as informações previamente formuladas e decidir qual é a mais coerente com o problema proposto. 
• Elaborar propostas – Tomar decisões que sejam benéficas para a sociedade. 
Estas cinco competências são cobradas na prova de maneira indireta e foram esmiuçadas em 21 habilidades.  
 
Como funciona este caderno de questões? 
 Este caderno contém questões do formato do Enem, algumas delas foram retiradas das provas do Enem e outras retiradas de simulados, 
vestibulares ou questões semelhantes.  
 Lembre-se da importância de você familiarizar-se com o tipo de questões propostas pelo Enem, resolvendo o máximo de questões deste 
caderno. Leia cada questão com muita atenção; os testes têm cinco alternativas. 
Reúna o máximo de informações para resolver cada problema proposto.  
 
CRONOGRAMA ENEM 2016 – Site: <http://enem.inep.gov.br/> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA ENEM 2014 : Provas: 8/11 (Sábado) e 9/11 (Domingo); Gabaritos: 12/11  
Resultado: janeiro de 2015. Site: <www.enem2014.org>. 
 

 

 
 
 
 

2º SIMULADO TECPUC – 2016 
Prova Objetiva – 30/09/2016  

 

 
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 

 
 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos professores aplicadores. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os professores aplicadores não 
poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
 

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 

• Preencher totalmente o espaço            correspondente, conforme o modelo:  
• Para qualquer outra forma de preenchimento, por exemplo,            , o leitor óptico anulará a questão. 
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 

 
4. Conferir seus dados no cartão-resposta  da Prova Objetiva e assinar no local indicado. 
 
5. Não haverá substituição do cartão-resposta em caso de rasuras ou emendas. 
 
6. Preenchimento do cartão de redação. 
 

• Não se identificar no cartão de redação. 
• Não assinar o cartão de redação.  
• Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
• Escreva com letra legível, diferenciando a maiúscula da minúscula. 
• Mínimo de 8 (oito) palavras por linha. 
• Mínimo 15 linhas e máximo 20.  
• Não se identifique (não coloque seu nome) no texto. 
• O título não é obrigatório; caso opte por colocá-lo, deve compor um todo coerente e harmonioso com o texto e será contado 

como linha. 
• Não apresente seus argumentos sob forma de tópicos. 

  Início da prova: 07:30 horas. 
 Término da prova: 12 horas. 
 

 
1ª SÉRIES INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO 

1° CHAMADA 
CADERNO 1 

 

 

 
 



 
     2º SIMULADO TECPUC – 2016 

Pág. 2/20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     2º SIMULADO TECPUC – 2016 

Pág. 3/20 

 

 

1. (ENEM 2009) Na cidade de João e Maria, haverá shows em uma boate. Pensando em todos, a boate propôs pacotes 
para que os fregueses escolhessem o que seria melhor para si. 

 
Pacote 1: taxa de 40 reais por show. 
Pacote 2: taxa de 80 reais mais 10 reais por show. 
Pacote 3: taxa de 60 reais para 4 shows, e 15 reais por cada show a mais. 
João assistirá a 7 shows e Maria, a 4. As melhores opções para João e Maria são, respectivamente, os pacotes: 

 
A) 1 e 2. 
B) 2 e 2. 
C) 3 e 1. 
D) 3 e 3. 
E) 2 e 1. 

 
2. (ENEM 2010) Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do 

mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de 24 dólares, os usuá-
rios têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra 
e, se quiser estender a pedalada, paga 3 dólares por hora extra. 

Revista Exame. 21 abr. 2010 
 

A expressão que relaciona o valor f pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam x horas extras 
nesse período é: 

 
A) f(x) = 3x 
B) f(x) = 24 
C) f(x) = 3x + 24 
D) f(x) = 27 
E) f(x) = 24x + 3 

 
3. (FGV 2010) O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau passa pelos pontos de coordenadas (x; y) dados 

abaixo. Podemos concluir que o valor de k + m é: 
 

A) 15,5 
B) 17,5 
C) 16,5 
D) 18,5 
E) 19,5 

 
4. (UFPR 2005) Precisando contratar serviço de limpeza para carpetes, uma pessoa encontrou duas empresas que pres-

tam o mesmo tipo de serviço e cobram os preços descritos a seguir, sempre baseados na área do carpete. 
Empresa Limpinski: para áreas de até 50 m2, preço fixo de R$ 70,00; para áreas superiores a 50 m2, valor fixo de R$ 
45,00, acrescido de R$ 0,50 por metro quadrado lavado. 
Empresa Clean: para áreas de até 40 m2, preço fixo de R$ 40,00; para áreas superiores a 40 m2, R$ 1,00 por metro 
quadrado lavado. 

 
Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas: 

 
I. Para lavar 80 m2 de carpete, a empresa Clean cobra R$ 120,00. 
II. É a empresa Clean que oferece o menor preço para lavar menos de 70 m2 de carpete. 
III. Para lavar entre 80 m2 e 100 m2 de carpete, a opção mais barata é sempre a empresa Limpinski. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
E) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

 
5. (UFPA 2008) Um fornecedor A oferece a um supermercado, um certo produto com os seguintes custos: R$ 210,00 de 

frete mais R$ 2,90 por cada quilograma. Um fornecedor B oferece o mesmo produto, cobrando R$ 200,00 de frete mais 
R$ 3,00 por cada quilograma. O gráfico que representa os custos do supermercado com os fornecedores, em função 
da quantidade de quilogramas é: 

 
a)      

 
b) 

 
 
c)         

 
d) 

 
 
e) 

 



 
     2º SIMULADO TECPUC – 2016 

Pág. 5/20 

 

 

6. (2º Simulado TECPUC 2016) Leia o texto a seguir: 
 

Um fenômeno urbano visto especialmente nas grandes cidades. Esse processo ocorre na medida em que milhões de 
pessoas que compõem o PEA (População Economicamente Ativa) deixam suas residências antes do horário comercial 
para chegar ao trabalho e, no final da tarde, ou do expediente, voltam para casa. Esse processo significa simples fluxos 
populacionais que não configuram propriamente como migração, isso porque não se trata de uma transferência definiti-
va e sim momentânea. Existem vários casos que se enquadram. Entre eles está o fluxo de boias-frias que residem ge-
ralmente na cidade e se deslocam até o campo onde desenvolvem suas atividades, de pessoas que moram em uma 
determinada cidade e trabalham em outra, além de viagens de final de semana, feriados e férias. Decorrente desse fe-
nômeno, ocorre nos grandes centros urbanos a hora de rush, que são determinados horários do dia nos quais os traba-
lhadores se aglomeram no trajeto tanto para chegar ao trabalho como para regressar a casa. Outro tipo de fluxo é o 
commuting, pessoas que moram em um determinado país e se deslocam para outro para trabalhar ou procurar uma 
ocupação. 

 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o tipo de migração descrita no texto. 

 
A) Migração espontânea. 
B) Êxodo rural. 
C) Migração inter-regional. 
D) Migração pendular 
E) Migração intrarregional. 

 
7. (FAE 2013) Com relação à população brasileira, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A população brasileira economicamente ativa revela marcante equilíbrio entre a participação dos sexos masculino 
e feminino, embora as mulheres venham diminuindo sua proporção no total dessa população. 

B) A população brasileira distribui-se de forma irregular pelo espaço, alternando áreas de elevadas densidades demo-
gráficas, como o litoral, com outras praticamente vazias, a exemplo da Amazônia. 

C) A distribuição de renda, no Brasil, é bastante equitativa, embora a pobreza e a riqueza sejam fenômenos comuns 
em todo o mundo. 

D) O êxodo rural é uma modalidade de migração que vem ocorrendo em nosso país com pequena 
intensidade, o que tem preocupado muito pouco as autoridades brasileiras. 

E) O contínuo aumento nas taxas de crescimento vegetativo, verificado em nosso país, é um fenômeno comprovado 
pelos últimos censos. 

 
8. (UP 2011) Os dados da tabela mostram uma tendência de diminuição, no Brasil, do número de filhos por mulher. Evo-

lução das taxas de fecundidade IBGE Contagem da População de 1996. 
 
 

Época  Número de filhos por mulher  
Século XX 7 
1960 6,2 
1980 4,01 
1991 2,9 
1996 2,32 

 
Dentre as alternativas, a que melhor explica essa tendência é: 

 
A) Eficiência da política demográfica oficial por meio de campanhas publicitárias. 
B) Introdução de legislações específicas que desestimulam casamentos precoces. 
C) Mudança na legislação que normatiza as relações de trabalho, suspendendo incentivos para trabalhadores com 

mais de dois filhos. 
D) Aumento significativo de esterilidade decorrente de fatores ambientais. 
E) Maior esclarecimento da população e maior participação feminina no mercado de trabalho. 
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9. (UNICURITIBA 2011) Eles fazem parte de uma corrente que defende Teorias Marxistas Demográficas e considera a 
própria miséria como responsável pelo acelerado crescimento da população. Por isso, defendem propostas socioeco-
nômicas onde seja possível a elevação do padrão e da qualidade do nível de vida. Estes teóricos são: 

 
A) Os Antinatalistas 
B) Os Malthusianos. 
C) Os Reformistas 
D) Os Neomalthusianos. 
E) Os Alarmistas. 

 
10. (ENEM 2013) O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada para classificar a quali-

dade de vida oferecida por um país aos seus habitantes, levando em consideração três dimensões básicas do desen-
volvimento humano: renda, educação e saúde. O IDH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o 
país. 

 
Analise a tabela a seguir 

 

Classificação País IDH 
Expectativa 
de Vida 
anos 

Média Esco-
lar. 
Anos 

Rendimento  
Nacional Bruto 
em US$ 

1 Noruega 0,943 81,1 12,6 47.557 
2 EUA 0,910 78,5 12,4 43.017 
45 Argentin 0,797 75,9 9,3 14.527 
51 Cuba 0,776 79,1 9,9 5.416 
84 Brasil 0,718 73,5 7,2 10,162 
173 Zimbáb. 0,376 51,4 7,2 376 
174 Etiópia 0,363 59,3 1,5 971 

 
Pode-se concluir corretamente que: 

 
A) a Etiópia, por contar com a qualidade nos serviços de saúde e de saneamento ambiental, ampliou a expectativa de 

vida de seus habitantes. 
B) a Noruega tem a maior classificação no IDH por, entre outros fatores, garantir vários anos de escolaridade para 

seus habitantes. 
C) o Zimbábue apresenta a média de anos de escolaridade igual à do Brasil e tem o Rendimento Nacional Bruto supe-

rior ao da Etiópia. 
D) Cuba, apesar de ter o rendimento nacional bruto elevado, não investe no setor educacional e na saúde de sua po-

pulação. 
E) a Argentina, por estar em crise econômica, apresenta os índices de renda, educação e saúde inferiores aos do 

Brasil. 
 
11. (2° Simulado TECPUC 2016) Preocupação exagerada com o peso corporal, excesso de atividade física e jejum constante. 

Esses são alguns dos comportamentos de quem tem anorexia. Inclusive homens. Embora seja uma doença mais frequente 
nas mulheres, o distúrbio alimentar é cada vez mais diagnosticado no público masculino, especialmente em jovens, que cos-
tumam ser mais ligados a padrões culturais de beleza. O resultado das desordens alimentares é evidenciado com um corpo 
desnutrido e, muitas vezes, com aspecto cadavérico. Em casos severos, o quadro pode levar à morte. Nos homens, a doen-
ça tem sido apelidada de manorexia, uma junção de man, homem em inglês, e anorexia. Faltam dados oficiais no Brasil so-
bre quantos enfrentam o problema. Mas, de acordo com a psiquiatra Carla Bicca, da Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), em São Paulo, um em cada seis homens é acometido pelo problema, em diferentes graus. “Se pensarmos de uma 
forma mais abrangente, num cenário em que o diagnóstico muitas vezes não é feito em razão de o paciente não procurar 
ajuda médica, podemos ter um número maior de homens com o distúrbio alimentar”, 

 
Sobre o assunto, assinale o que for CORRETO: 

 
A) Pessoas com anorexia veem-se como obesos, mesmo quando eles estão perigosamente magros. Eles são obce-

cados pela magreza e se recusam a manter um peso normal. 
B) Os anoréxicos temem o ganho de peso e sentem-se extremamente infelizes com os seus corpos. É frequente co-

merem muito num curto espaço de tempo. Sentindo-se revoltado e envergonhado depois de comer compulsiva-
mente, os jovens com anorexia tentam evitar o ganho de peso através da indução de vómitos ou uso de laxantes, 
pílulas de dietas. Depois de vomitar os alimentos, eles sentem-se aliviados. 
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C) Na sociedade contemporânea, a adesão à prática de exercícios físicos não reside no desejo de modelagem estética das 
formas corporais, mas está atrelada unicamente à prevenção de determinadas doenças como anorexia e bulimia. 

D) A padronização dos corpos, que impõe sacrifícios para a obtenção da perfeição corporal, como exercícios físicos, dieta, 
incisões cirúrgicas, entre outras estratégias, restringe-se somente ao universo feminino. 

E) Compulsão alimentar é semelhante à anorexia. A ingestão descontrolada de grandes quantidades num curto espaço de 
tempo, até o ponto de desconforto. Como resultado, eles tendem a ficar acima do peso ou obesos. As pessoas com 
compulsão alimentar podem estar lutando para lidar com suas emoções. Raiva, preocupação, stress, tristeza ou tédio 
pode desencadear uma compulsão. Muitas vezes, quem tem compulsão alimentar estão chateados com os excessos e 
podem se tornar deprimidos. 

 
12. (Enem 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais: a insatisfação das pessoas com o peso. No entanto, do 
ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando: 

 
A) Estimula a adesão à dieta. 
B) Aumenta conforme a idade. 
C) Expressa a inatividade da pessoa. 
D) Provoca modificações na aparência 
E) Acomete o funcionamento metabólico 

 
13. (2° Simulado TECPUC 2016 – adaptada FAFIPA 2012) O cuidado com consumo de alimentos hipercalóricos com predomi-

nância de açúcares, gorduras e com alto teor de sódio na infância e adolescência se justifica em decorrência de que as célu-
las de armazenamento de gordura denominadas adipócitos estão mais propensas à hiperplasia na fase de desenvolvimento 
humano. Nesse sentido, baixo nível de atividade física associada ao elevado consumo desses alimentos, devem ser evita-
dos. São alimentos que devem ser evitados na infância e adolescência para prevenir hiperplasia de adipócitos: 

 
A) Batata frita, salgadinhos, frutas secas e tubérculos. 
B) Arroz, pão, leite de vaca e chocolate. 
C) Bolacha recheada, balas, pirulitos, salgadinhos, lanches e confeitos. 
D) Doces de frutas, geleias, manteigas e leguminosas. 
E) Cereais, tubérculos, leguminosas e carne vermelha. 

 
14. (2° Simulado TECPUC 2016 – adaptada IFPR 2012) Na sociedade contemporânea, ocorre à diminuição do esforço 

físico e o aumento do sedentarismo, fazendo com que a atividade física tenha, cada vez mais, uma relação estreita 
com a saúde. Essas atividades podem ser estimuladas nas aulas de Educação Física. Sendo assim, são efeitos bené-
ficos da atividade física: 

 
A) Diminuição da atividade física, diminuição da força muscular, diminuição da frequência cardíaca em repouso, me-

lhora do autoconceito e da autoestima. 
B) Diminuição da gordura corporal, incremento da força muscular, aumento da frequência cardíaca em repouso, me-

lhora do autoconceito e da autoestima. 
C) Diminuição no estilo de vida, incremento da força muscular, diminuição da frequência cardíaca em repouso, melho-

ra do autoconceito e da autoestima. 
D) Diminuição do sedentarismo, redução da força muscular, diminuição da frequência cardíaca máxima, melhora da 

autoimagem 
E) Diminuição da gordura corporal, incremento da força muscular, diminuição da frequência cardíaca em repouso, me-

lhora do autoconceito e da autoestima. 
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15. (2° Simulado TECPUC 2016) Sobre os alimentos é CORRETO afirmar: 
 

A) Alimentos ultraprocessados podem ser consumidos como parte das refeições todos os dias. O sal/açúcar que são 
adicionados para conserva-los não mudam em nada as propriedades nutritivas desses alimentos. 

B) Os alimentos in natura (aqueles que são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alte-
ração após deixar a natureza) devem ser a base para uma alimentação saudável. 

C) Alimentos processados são derivados diretamente de alimentos. São muito saudáveis. Podem ser consumidos to-
dos os dias como parte das refeições. 

D) Os produtos ultraprocessados são formulações industriais que recebem realçadores de sabor que dotam os produ-
tos com de propriedades sensoriais atraentes. São irresistíveis e podem ser consumidos todos os dias. 

E) Alimentos minimamente processados são aqueles que foram submetidos a processo de limpeza e remoção de par-
tes não comestíveis. São saudáveis porque recebem uma pequena quantidade de sal/açúcar para a conservação. 

 
16. (UFSC 2013 - adaptada) “Os emigrantes europeus e seus descendentes estão em toda a parte, e isso exige uma expli-

cação. Mais do que qualquer outra, é difícil explicar a distribuição pelo mundo dessa subdivisão da espécie humana. A 
localização das outras subdivisões faz sentido que é óbvio. É na Ásia que vive a maior parte das muitas variedades de 
asiáticos. Os africanos negros vivem em três continentes, mas a maioria se concentra nas latitudes originais, os trópi-
cos, situando-se face a face com o oceano de permeio. Os ameríndios, com poucas exceções, vivem nas Américas, e 
praticamente todos os aborígenes australianos vivem na Austrália. Os esquimós vivem nas terras circumpolares, e os 
melanésios, polinésios e micronésios espalham-se por ilhas de um só oceano, por maior que seja este. Todos esses 
povos expandiram-se geograficamente – cometeram, se assim quisermos, atos de imperialismo –, mas expandiram-se 
por áreas adjacentes ou pelo menos próximas àquelas em que já viviam, ou, no caso dos povos do Pacífico, foram pa-
ra a ilha mais próxima e desta para a seguinte, não importa quantos quilômetros de água houvesse entre uma e outra. 
Os europeus, ao contrário, parecem ter brincado de pular carniça? por todos os quadrantes do globo.” 
[CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900. S? Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 13.] 

 
O texto de Alfred Crosby nos remete aos impactos sociais, econômicos, culturais e, também, ambientais da expansão e 
dominação europeia sobre as Américas. Considerando isso, assinale a única alternativa CORRETA: 

 
A) A introdução de diversas espécies vegetais nas Américas durante o período colonial demonstra a preocupação dos 

colonizadores europeus com o desmatamento das florestas no Novo Mundo. 
B) Como resultado da dominação europeia nas Américas, está a introdução de espécies animais, como a lhama e a 

alpaca, e vegetais, como o milho e o cacau. 
C) A cana-de-açúcar é um exemplo de cultura agrícola nativa das Américas domesticada pelos ameríndios e, posteri-

ormente, transformada em um dos produtos básicos do sistema de plantation adotado no continente durante o pe-
ríodo colonial. 

D) Durante o período colonial, os europeus levaram em consideração muitos dos conhecimentos das populações 
ameríndias e, por isso, acabaram implantando nas Américas as mais modernas técnicas agrícolas, ainda não ado-
tadas na Europa. 

E) No processo de dominação das Américas pelos europeus, ocorreu a matança da população ameríndia, tanto pelas 
armas quanto por doenças, como a varíola e a gripe, transmitidas pelos conquistadores. 

 
17. (PUC-RJ 2016) Sobre a conquista espanhola da América nos séculos XV e XVI, assinale a única afirmativa CORRETA: 
 

A) Da conquista participaram soldados, clérigos, cronistas, marinheiros, artesãos e aventureiros, motivados pelo dese-
jo de encontrar riquezas como o ouro e a prata e também de expandir a fé católica expulsando os muçulmanos da 
América. 

B) O ano de 1492 foi crucial não só pela chegada de Colombo à América, como também pela conclusão da unidade 
da monarquia espanhola levada adiante pelos reis católicos com a conquista de Granada, último reduto muçulma-
no na península. 

C) Hernán Cortés conquistou facilmente o império Asteca, na região do alto Peru, à época governado por Montezuma, 
com quem se aliou para derrotar outros povos indígenas que resistiram à dominação espanhola. 

D) Desde o início da conquista, os indígenas contaram com a proteção da Igreja católica que os reconhecia como se-
res humanos que possuíam alma e, portanto, não deveriam ser subjugados. 

E) O Império Inca, no México, foi conquistado por Francisco Pizarro, que enfrentou uma longa resistência dos exérci-
tos indígenas, militarmente superiores e profundos conhecedores do território em que viviam. 
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18. (Espcex (Aman)  2016) Leia as afirmações abaixo referentes à colonização das Américas. 
 

I. Os primeiros colonos tinham diversas origens e condições sociais: degredados, mulheres para serem leiloadas 
como esposas, órfãos, camponeses sem terra, grupos religiosos fugidos da perseguição de que eram vítimas 
na Europa. 
 

II. O modelo de colonização consistia em conceder a um colono o direito de escravizar certo número de indígenas 
para fazê-los trabalhar na exploração de ouro, na agricultura ou em serviços domésticos. 
 

III. Houve preferência, desde cedo, à produção agrícola de larga aceitação na Europa, como o fumo, o algodão e o 
anil, em grandes propriedades monocultoras e com utilização de mão de obra escrava. 
 

IV. Era ideia entre boa parte dos colonos a visão de Calvino, para quem o ócio é pecado e enriquecer trabalhando 
é indício de que o indivíduo seria salvo. 
 

V. Nos primeiros contatos, os astecas pensaram que os colonizadores eram deuses e os presentearam com ouro. 
 

VI. Os colonos viam o trabalho como coisa para etnias consideradas inferiores. 
 

 
Agora, assinale a única alternativa CORRETA: 

 
A) II foi adotada pelos espanhóis nas Américas; a de número III era uma forma comum de produção nas colônias do 

Sul dos Estados Unidos; e a de número VI era a visão de boa parte dos colonizadores que chegaram ao Brasil a 
partir do Século XVI. 

B) II caracteriza a colonização portuguesa na América do Sul e as de números IV e VI, a colonização inglesa na Amé-
rica do Norte. 

C) I caracteriza a diversidade de colonos que chegaram às 13 Colônias após o desembarque do navio Mayflower; a 
de número III, a colonização portuguesa no extremo sul do Brasil; e a de número V descreve a forma como foram 
recebidos os colonizadores espanhóis ao chegar ao Peru. 

D) I, III e V referem-se à colonização inglesa na América do Norte. 
E) I descreve claramente a variedade de colonos portugueses que aportaram no Brasil; a de número IV era a visão da 

maior parte dos colonizadores espanhóis nas Américas; e a de número V caracteriza a forma como foram recebi-
dos os ingleses nas Antilhas. 

 
19. (Fuvest 2016 - adaptada) Examine o gráfico. 
 

 
 

O gráfico fornece elementos para afirmar: 
 

A) As grandes turbulências mundiais de finais do século XVIII e de começos do XIX prejudicaram a economia do Bra-
sil, fortemente dependente do trabalho escravo, mas incapaz de obter fornecimento regular e estável dessa mão de 
obra. 

B) A despeito de uma ligeira elevação, o tráfico negreiro em direção ao Brasil era pouco significativo nas primeiras dé-
cadas do século XIX, pois a mão de obra livre já estava em franca expansão no país. 

C) Desde o final do século XVIII, criaram-se as condições para que a economia e a sociedade do Império do Brasil 
deixassem de ser escravistas, pois o tráfico negreiro estava estagnado. 
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D) Apesar das pressões britânicas contra o tráfico negreiro em direção ao Brasil, ele se manteve alto, contribuindo pa-
ra que a ordem nacional surgida com a Independência fosse escravista. 

E) Rapidamente, o Brasil aderiu à agenda antiescravista britânica formulada no final do século XVIII, firmando tratados 
de diminuição e extinção do tráfico negreiro e acatando as imposições favoráveis ao trabalho livre. 

 
20. (Fuvest 2015) “A colonização, apesar de toda violência [...], não excluiu processos de reconstrução e recriação cultural 

conduzidos pelos povos indígenas. É um erro comum crer que a história da conquista representa, para os índios, uma 
sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. A cultura xinguana – que aparecerá para a nação 
brasileira nos anos 1940 como símbolo de uma tradição estática, original e intocada – é, ao inverso, o resultado de uma 
história de contatos e mudanças, que tem início no século X d.C. e continua até hoje.”  

[FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.]  
 

Com base no trecho acima, é correto afirmar que (marque a única alternativa CORRETA): 
 
 

A) o processo colonizador europeu não foi violento como se costuma afirmar, já que ele preservou e até mesmo valorizou 
várias culturas indígenas. 

B) a cultura indígena, extinta graças ao processo colonizador europeu, foi recriada de modo mitológico no Brasil dos anos 
1940. 

C) a cultura xinguana, ao contrário de outras culturas indígenas, não foi afetada pelo processo colonizador europeu. 
D) não há relação direta entre, de um lado, o processo colonizador europeu e, de outro, a mortalidade indígena e a perda 

de sua identidade cultural. 
E) várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram, mesmo com alterações, ao processo colonizador europeu, como a 

xinguana. 
 
21. (2º Simulado TECPUC  2016) “A transição do mundo rural para o mundo urbano no Brasil acelerou a partir do final da 

Segunda Guerra Mundial. Na “era Vargas” (1930-1945), o governo havia feito pesados investimentos na instalação de 
indústrias de transformação (siderurgia, petróleo, petroquímica, hidrelétricas e mineração de ferro), facilitando o cres-
cimento da produção de bens de consumo e estimulando o êxodo rural. Na década de 1950, O Brasil assistiu a um 
grande fluxo migratório, especialmente do interior do Nordeste para as grandes cidades da região Sudeste... Muitos 
migrantes vindos dos estados mais pobres e atrasados construíram um exército de mão de obra despreparada, analfa-
beta ou quase, vivendo à beira da miséria nas periferias das cidades.” 

 
Com base na afirmação acima, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O êxodo rural intensificou e acelerou o aumento do número de favelas, pobreza e criminalidade nos grandes cen-

tros industriais do país. 
B) O êxodo urbano intensificou e acelerou o aumento do número de favelas, pobreza, criminalidade nos grandes cen-

tros industriais do país. 
C) A corrente migratória do interior para o centro contribuiu para a melhoria das condições de vida da população. 
D) Houve o aumento dos empregos nas grandes cidades e com isto uma melhoria significativa na faixa salarial de 

quem buscava empregos. 
E) O baixo índice de escolaridade daqueles que buscavam empregos neste período em nada interferiu no crescimento 

da pobreza nas grandes cidades. 
 

22. (2º Simulado TECPUC 2016) São considerados problemas das grandes cidades atualmente: a violência, a criminalida-
de, a pobreza, a prostituição, a alta densidade demográfica e os problemas estruturais nas periferias como a falta de 
postos de saúde e escolas públicas de ensino fundamental e médio. Com relação a este tema assinale a alternativa 
CORRETA: 

 

A) Em 1940 quase 80% da população brasileira encontrava-se na zona urbana e apenas 20% na área rural. 
B) Entre a década de 1940 e o ano 2000 a população brasileira triplicou, foi de cerca de 50 milhões de habitantes para 

180 milhões aproximadamente, acirrando os problemas estruturais e sociais nos grandes centros. 
C) A população que chegava às cidades ao longo de décadas de 1970 e 1980 ia se estabelecendo nas áreas mais 

próximas ao centro, onde a terra era mais barata ou onde não havia proprietário presente, o que facilitava a sim-
ples ocupação dos terrenos. 

D) Atualmente os altos índices de criminalidade e violência têm diminuído em função dos investimentos dos governan-
tes dos municípios em geral em políticas públicas que favorecem a população, que moram nas periferias das gran-
des cidades. 

E) As escolas de Ensino Médio nas periferias das grandes cidades e suas regiões metropolitanas não registram como 
um problema a ser considerado, a evasão escolar de seus jovens. 
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23. (2º Simulado TECPUC 2016) Quanto às questões de conflitos e soluções no campo e na cidade pode-se dizer que: 
“Nascemos modernos, dentro da modernidade e como uma criação dela. Mas uma criação acertada para um determi-
nado fim (no sentido de finalidade): acumular lucro na metrópole, que para isso poderia até mesmo reinventar uma for-
ma bárbara de exploração que a modernidade havia marginalizado, a escravidão.”  

(Caio Prado Jr.)/ Dez Lições de Sociologia, pg. 135.  
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) As pessoas passaram a acumular lucro na metrópole e ficaram mais ricas. 
B) A modernidade econômica trouxe também o avanço no campo social e cultural. 
C) A modernidade trouxe o progresso para toda a população brasileira. 
D) Nós somos modernos, pois o fator social pouco tem influência neste conceito, mas sim o fator econômico. 
E) As migrações do campo para a cidade trouxeram uma forma de trabalho bastante parecida com a escravidão. 

 
24. (UFRS 2012) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial capitalista, em-

bora cheguem a conclusões bem diferentes: para o positivismo de Comte, os conflitos entre trabalhadores e empresá-
rios são fenômenos secundários, deficiências, cuja correção é relativamente fácil, enquanto, para Karl Marx, os confli-
tos entre proletários e burgueses são o fato mais importante das sociedades modernas. A respeito das concepções teó-
ricas desses autores, é CORRETA afirmar: 

 
A) Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade principal das co-

letividades passa a ser a luta de classes que leva necessariamente à resolução de todos os conflitos. 
B) Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo entre opressores 

e oprimidos; por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos: burgueses e proletários. 
C) Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento dos meios de pro-

dução se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores embora não elimine as desigualdades 
sociais. 

D) Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada indivíduo um lugar 
proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social. 

E) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa a predominân-
cia de um tipo de solidariedade, que classificam como orgânica, cujas características se refletirão diretamente em 
suas instituições. 

 
25. (ENEM 2015) A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condi-

ções sob as quais vivemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer 
momento. Não há forças misteriosas incalculáveis; podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. 

 
Tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo 
evidencia o(a): 

 
A) progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. 
B) extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. 
C) afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. 
D) emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. 
E) fim do monoteismo como condição para a consolidação da ciência. 

 
26. (ENEM 2002) Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592) compara, nos trechos, as guerras das sociedades Tupinambá 

com as chamadas “guerras de religião” dos franceses que, na segunda metade do século XVI, opunham católicos e 
protestantes. 
“(…) não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos; e, na verdade, cada qual considera bárbaro 
o que não se pratica em sua terra. (…) Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade [o canibalismo], 
mas que o fato de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira acerca dos nossos. Estimo que é mais bárbaro comer 
um homem vivo do que o comer depois de morto; e é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o quei-
mar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos, a pretexto de devoção e fé, como não somente o lemos mas vimos 
ocorrer entre vizinhos nossos conterrâneos; e isso em verdade é bem mais grave do que assar e comer um homem 
previamente executado. (…) Podemos portanto qualificar esses povos como bárbaros em dando apenas ouvidos à inte-
ligência, mas nunca se compararmos a nós mesmos, que os excedemos em toda sorte de barbaridades.” 

(MONTAIGNE, Michel Eyquem de, Ensaios, São Paulo: Nova Cultural, 1984). 
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De acordo com o texto, pode-se afirmar que, para Montaigne, 
 

A) a idéia de relativismo cultural baseia-se na hipótese da origem única do gênero humano e da sua religião. 
B) os indígenas são mais bárbaros do que os europeus, pois não conhecem a virtude cristã da piedade. 
C) a barbárie é um comportamento social que pressupõe a ausência de uma cultura civilizada e racional. 
D) a ingenuidade dos indígenas equivale à racionalidade dos europeus, o que explica que os seus costumes são similares. 
E) as diferenças de costumes não constitui um critério válido para julgar as diferentes sociedades. 

 
 

Leia o fragmento abaixo citado para responder às qu estões 27 e 28: 
 

(Santana de Parnaíba - SP - Instituto Mais - 2012 - Adaptada) Leia o fragmento para responder à questão.   
"É muito conhecida a célebre frase de Pascal, filósofo francês do século XVII: "O coração tem razões que a razão des-
conhece". Nessa frase, as palavras razões e razão não têm o mesmo significado, indicando coisas diversas. Razões 
são os motivos do coração, enquanto razão é algo diferente de coração; este é o nome que damos para as emoções e 
paixões, enquanto "razão" é o nome que damos à consciência intelectual e moral".  

(Marilena Chauí, Convite à Filosofia, p.70).  
 

27. É possível afirmar acerca da razão: 
 

I. que não há atividade filosófica, portanto racional, que não tenha como primeiro motor a paixão pelo objeto que 
se pretende conhecer;  

II. por meio da expressão "que a razão desconhece", Pascal estabelece a distinção entre paixão e razão;  
III. a fórmula razões do coração teria maior importância enquanto figura retórica que figura conceitual.  

 
É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 
A) I.  
B) I e II.  
C) II e III.  
D) I e III.  
E) I, II e III 

 
28. Uma vez estabelecida a premissa que o coração possui suas próprias razões, é CORRETO afirmar que: 
 

A) o termo "razões" implica em uma atividade regida pela consciência intelectual.  
B) pelo termo "razões" devemos entender a própria irracionalidade natural às nossas paixões.  
C) o termo "razões", traduzido também por "paixões", consiste em toda atividade contrária à vontade.  
D) o termo "razões" confere aos nossos impulsos passionais o estatuto de ação virtuosa.  
E) As duas razões têm o mesmo princípio racional, portanto, não pode ser entendida como afecção.  

 
29. (Santana de Parnaíba SP Instituto Mais 2012 - Adaptada)"É muito conhecida a célebre frase de Pascal, filósofo francês 

do século XVII: "O coração tem razões que a razão desconhece". Nessa frase, as palavras razões e razão não têm o 
mesmo significado, indicando coisas diversas. Razões são os motivos do coração, enquanto razão é algo diferente de 
coração; este é o nome que damos para as emoções e paixões, enquanto "razão" é o nome que damos à consciência 
intelectual e moral". (Marilena Chauí, Convite à Filosofia, p.70).  

 
Uma vez que Pascal declara que a razão desconhece as razões do coração, é CORRETO afirmar que  

 
A) a razão possui níveis diversos de manifestação.  
B) as paixões que dominam o homem não se tornam objeto à compreensão intelectual.  
C) há um conceito tradicional de razão que não estabelece nenhum vínculo relacional com o irracional. 
D) As emoções também são os que os filósofos antigos chamavam de razão, segundo o texto acima Pascal concorda 

com Platão.   
E) as emoções movem o coração, enquanto que a razão é movida pela vontade de conhecer.  
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30. (Santana de Parnaíba  SP Instituto Mais 2012 - Adaptada) Trata-se de uma nação, diria eu a Platão, na qual não existe 
nenhuma espécie de comércio; nenhum conhecimento das letras; nenhuma ciência dos números; nenhum magistrado 
ou superioridade política; nenhuma vassalagem, riqueza ou pobreza; nenhum contrato, nenhuma sucessão, nenhuma 
partilha; nenhuma ocupação que não seja ociosa; nenhuma consideração do parentesco, a não ser o de todos;  
nenhuma roupa; nenhuma agricultura; nenhum metal; nenhum vinho ou pão. As próprias palavras que significam menti-
ra, traição, dissimulação, avareza, inveja, maledicência ou perdão lhes são desconhecidas.  

(MONTAIGNE, Michel. Ensaios I. Capítulo XXXI: Dos Canibais. São Paulo: Abril/Porto Alegre: Globo, 1972. p. 20. Os Pensadores).  
 

As ideias do pensador francês Michel Montaigne estão relacionadas à corrente filosófica conhecida como: 
 

A) dogmatismo, afirmando e retratando na sua obra, o universalismo cultural.  
B) ceticismo, questionando opiniões e crenças estabelecidas como fato. 
C) idealismo, valorizando a subjetividade e a idealização do real. 
D) materialismo, defendendo que todos os fatos são decorrentes de interações materiais. 
E) platonismo, afirmando o caráter idealizador como fundante das relações culturais. 

 
31. (PUCPR 2014) 

 
FIFA e o meio ambiente 

 
 
A FIFA encara seriamente a sua responsabilidade ambiental. Questões como o aquecimento global, a conservação 
ambiental e o manejo sustentável recebem destaque durante a Copa do Mundo da FIFA e também são uma preocupa-
ção constante da entidade máxima do futebol mundial. É por isso que a FIFA vem trabalhando com os seus parceiros e 
todas as outras instituições para encontrar formas sensatas de tratar da ecologia e reduzir os impactos ambientais ne-
gativos vinculados às suas atividades. Sede da FIFA sem emissões de poluentes A nova sede da FIFA, que vem sendo 
usada desde 2006, definiu novos padrões ambientais. A maior prioridade foi dada a um conceito energético ecológico e 
econômico vinculado a instalações modernas e integradas harmonicamente à área recreativa das redondezas. Com 
esse pano de fundo, a FIFA decidiu construir um prédio que não emitisse poluentes. Ela cumpriu com os seus objetivos 
ao rejeitar os combustíveis fósseis e as emissões de CO2, também implantando tecnologias de eficiência energética e 
a melhor combinação dos sistemas de aquecimento e arrefecimento. Quando o prédio precisa dos dois ao mesmo 
tempo, a bomba de calor remove calor da rede de arrefecimento e o transfere à rede de aquecimento. 

Fonte: <HTTP://pt.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/environmental.htm> 

 
Para cada excerto a seguir, retirado do texto, há uma palavra sublinhada e, ao final, é indicada uma expressão sinôni-
ma para substituí-la. Assinale a alternativa em que a substituição indicada NÃO apresenta relação de sinonímia. 

 
A)  “combinação dos sistemas de aquecimento e arrefecimento.” – evaporação. 
B)  “...a conservação ambiental e o manejo sustentável recebem destaque durante a copa...” – manuseio. 
C)  “...reduzir os impactos ambientais negativos vinculados às suas atividades.” – fortemente ligados. 
D)  “A maior prioridade foi dada a um conceito energético ecológico...” – primazia. 
E)  “...também implantando tecnologias de eficiência energética...” – introduzindo. 

 
32. (PUCPR 2015) Leia a tirinha a seguir e marque a opção CORRETA: 
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Calvin deseja que seu pai faça o quê? 
 

A) Que ele vá lavar a louça. 
B) Que ele pare de ler o jornal. 
C) Que ele converse com Calvin. 
D) Que ele tenha uma popularidade maior. 
E) Que ele lhe dê uma recompensa. 

 
33. (ENEM 2013) 
 

LXXVIII (Camões, 1525-1580) 
 
Leda serenidade deleitosa, 
Que representa em terra um paraíso; 
Entre rubis e perlas doce riso; 
Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 
 
Presença moderada e graciosa, 
Onde ensinando estão despejo e siso 
Que se pode por arte e por aviso, 
Como por natureza, ser fermosa; 
 
Fala de quem a morte e a vida pende, 
Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 
Repouso nela alegre e comedido: 
 
Estas as armas são com que me rende 
E me cativa Amor; mas não que possa 
Despojar-me da glória de rendido. 

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. 

 
 
 
 
 

 
SANZIO, R. (1483-1520) A mulher com o unicórnio. Roma, Galleria 
Borghese. Disponível em: www.arquipelagos.pt. Acesso em: 29 fev. 
2012. (Foto: Reprodução/Enem) 

 

A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto 
social e cultural de produção pelo fato de ambos: 

 
A) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciadas pe-

los adjetivos do poema. 
B) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, ex-

pressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. 
C) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poe-

ma. 
D) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção artística, evidenciado pelos 

adjetivos usados no poema. 
E) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, evidenciados pela expres-

são da moça e pelos adjetivos do poema. 
 
34. (UFPR 2015) Eles não usam black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri, texto encenado pela primeira vez em 1958 e poste-

riormente adaptado para o cinema, trata da luta de classes no cenário urbano do Rio de Janeiro. Sobre essa obra, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) O conflito que está no centro da ação dramática é motivado pelas diferentes opções que as personagens assumem 

perante uma greve. 
B) Prevalece na peça uma visão conciliatória já que, influenciados por Tião, no terceiro ato os moradores do morro 

abandonam suas principais reivindicações. 
C) O emprego da língua portuguesa em seu padrão culto nas falas dos operários atende a uma exigência própria da li-

teratura e do teatro produzidos em meados do século XX. 
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D) As personagens femininas não participam das decisões familiares nem têm opinião política, comportamento típico 
do patriarcalismo vigente naquele período histórico. 

E) O sucesso do samba “Nós não usa black-tie” resultou em uma surpreendente ascensão socioeconômica para seu 
compositor, Juvêncio. 

 
35. (ENEM 2015) 

 
 

Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com o objetivo de atingir o público-alvo, in-
fluenciando seu comportamento. Considerando as informações verbais e não verbais trazidas no texto a respeito da 
hepatite, verifica-se  que: 

 
A) o  tom  lúdico é  empregado como  recurso de  consolidação do pacto de confiança entre o  médico e a população. 
B) o uso de  construções coloquiais e específicas da oralidade são recursos de  argumentação que  simulam o discur-

so do médico. 
C) a empresa  anunciada deixa de autopromover ao  mostrar a preocupação social e assumir a responsabilidade pe-

las  informações. 
D) a figura do profissional de saúde é legitimada, evocando-se o discurso autorizado como estratégia  argumentativa. 
E) o discurso evidencia uma cena de ensinamento didático, projetado com  subjetividade no  trecho  sobre as manei-

ras de prevenção. 
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36. (2º Simulado TECPUC 2016) “É inegável que o Expressionismo foi uma reação ao Impressionismo, já que esse movi-
mento se preocupou apenas com a sensação de luz e cor não se importando com os sentimentos humanos e com a 
problemática da sociedade moderna.” 

(PROENÇA, Graça História da Arte. Ática. São Paulo 2011. p 251) 
 
Assinale qual das alternativas abaixo é verdadeira: 

 
A) Os expressionistas defendiam que a arte deveria representar a vida com todas as suas características, fossem elas 

boas ou ruins. 
B) Os artistas expressionistas são deformadores da realidade, pois desejam manifestar seu pessimismo em relação 

ao mundo. 
C) O expressionismo pode ser entendido como um movimento artístico de vanguarda que defende uma visão huma-

nista da realidade. 
D) O artista alemão Vincent Van Gogh foi um dos idealizadores do movimento expressionista junto a Ernest Ludwig 

Kirchner, E. Heckel e Edvard Munch. 
E) Expressionismo foi um movimento artístico que buscava retratar a realidade de forma objetiva, valorizando dessa 

forma os sentimentos e emoções do artista. 
 

37. (ENEM 2015) 
 

 
 

O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, 
pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do Surrealismo presente nessa pin-
tura é o (a): 

 
A) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. 
B) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. 
C) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. 
D) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. 
E) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 

 
38. (2º Simulado TECPUC 2016) O cubismo foi um dos importantes movimentos de vanguarda que agitou o mundo das 

artes no início do século XX. Assinale a alternativa correta sobre os artistas cubistas. 
 

A) Paul Cezanne e Pablo Picasso além de amigos foram os precursores do cubismo. 
B) O movimento Cubista se iniciou a partir da dissolução do movimento expressionista com os artistas  Kirchner, Ge-

orges Braque e Pablo Picasso. 
C) Pablo Picasso utilizava na composição de suas obras a influência da arte africana, a partir de estudos realizados 

com as obras expressionistas. 
D) Os artistas franceses Pablo Picasso e Georges Braque se reuniram com o intuito de estudar a técnica dos impres-

sionistas e assim aplica-la nas produções cubistas. 
E) Os artistas Georges Braque e Pablo Picasso idealizaram o movimento cubista na França. 

 
39. (2º Simulado TECPUC 2016) Sobre as vanguardas europeias é CORRETO afirmar que: 
 

A) As tendências artísticas que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projeto artístico, 
que era de resgatar os valores humanistas. 

B) As vanguardas influenciaram as artes no mundo ocidental de modo pontual, no Brasil as inovações artísticas van-
guardistas ficaram conhecidas como movimento tropicalista. 

C) Os movimentos que integraram as vanguardas europeias abrangiam artes visuais, teatro e cinema. 
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D) Entre as principais manifestações estão o cubismo, expressionismo, dadaísmo, dadaísmo e surrealismo todos sur-
gidos no início do século XX. 

E) Os movimentos de vanguarda não tinham relação direta um com outro, eram manifestação autônomas 
 
40. (2º Simulado TECPUC 2016) A Semana da Arte Moderna de 1922 tinha como uma das grandes aspirações renovar o 

ambiente artístico e cultural do país, produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europei-
as, sem, contudo, perder o caráter nacional; para isso contou com a participação de escritores, artistas plásticos, músi-
cos, entre outros. Analise as alternativas abaixo e assinale a CORRETA: 

 
A) O movimento modernista buscava apresentar uma nova perspectiva artística inspirada nas vanguardas europeias e 

na arte tipicamente brasileira. 
B) O movimento modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com a arte realista. 
C) Um dos grandes representantes das artes visuais nesse período foi o escultor mineiro “Aleijadinho” que valorizava 

em suas obras a miscigenação cultural do Brasil. 
D) As obras da artista Anita Malfatti inauguraram no Brasil o movimento modernista. Sua exposição foi recebida com 

entusiasmo pela elite paulista. 
E) O modernismo tinha como principal característica reforçar um pensamento nacionalista, rejeitando veemente todas 

as obras que eram produzidas fora do território nacional. 
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REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua for-
mação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Publicidade in-
fantil em questão no Brasil , apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, or-
ganize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 
Limite: 15 a 20 linhas.  Não ultrapasse o final da 20ª linha.  Não é necessário colocar um título. 

 
TEXTO I 

 
A aprovação, em abril de 2014, de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho 
Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo 
ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse 
público. 
Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança que 
tem “a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço” e que utilize aspectos como desenhos 
animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos coleci-
onáveis que tenham apelo às crianças. 
Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução. E associações de anunciantes, emissoras, 
revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a 
legitimidade constitucional do Conanda para legislar sobre publicidade e para impor a resolução tanto às famílias quan-
to ao mercado publicitário. Além disso, defendem que a autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregula-
mentação Publicitária (Conar) já seria uma forma de controlar e evitar abusos. 

IDOETA, P. A.; BARBA, M. D. A publicidade infantil deve ser proibida? Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 23 maio 2014 (adaptado). 
 
 

 

 
 
 

TEXTO III 
 

Precisamos preparar a criança, desde pequena, para receber as informações do mundo exterior, para compreender o 
que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o 
que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo 
mesma e com o mundo. 
SILVA, A. M. D.; VASCONCELOS, L. R. A criança e o marketing : informações essenciais para proteger as crianças dos apelos do marketing infan-
til. São Paulo: Summus, 2012 (adaptado). 
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FOLHA DE REDAÇÃO (rascunho) 

 
ALUNO (A): ___________________________________________ DATA:__/__/____  

NOTA: ________ TURMA: _________ 

_______________________________ 

 
 

1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 
7____________________________________________________ 
8____________________________________________________ 
9____________________________________________________ 
10____________________________________________________ 
11____________________________________________________ 
12____________________________________________________ 
13____________________________________________________ 
14____________________________________________________ 
15____________________________________________________ 
16____________________________________________________ 
17____________________________________________________ 
18____________________________________________________ 
19____________________________________________________ 
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