
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prova do Enem, que ocorre todos os anos, é constituída por 63 questões com cinco alternativas. O objetivo desse caderno de ques-
tões 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 assuntos da atualidade, sempre com enunciados com várias informações. Por isso, 
leia-os com muito cuidado, buscando interpretar o que está sendo solicitado. Lembre-se sempre de 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. 
 
Essas 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 2015 Site: <www.enem2014.org> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

1º SIMULADO TECPUC – 2015 
Prova Objetiva – 30/05/2015 

 

 

 
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 

 
 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as orientações dos professores aplicadores e se o Caderno de Prova corresponde 
ao informado no Cartão-Resposta. 
 
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. Confira seus dados no cartão-resposta da Prova Objetiva e assine 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. 

 
 
 

 
Duração da Prova: 4 horas. 

 
 
 

 

 
 

 
2º SÉRIES INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO 

 
CADERNO 2 
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1. (Enem – 2009 – Adaptada) Após observar o aumento mensal na conta de luz de sua residência, um consumidor colo-
cou em um gráfico de barras, mostrado a seguir, os valores dos pagamentos realizados nos últimos quatro meses. Se o 
aumento observado prosseguir mensalmente, quanto esse consumidor deverá pagar de janeiro deste ano a junho do 
próximo ano? 

 
 

A) R$ 2.691,00. 
B) R$    672,00.  
C) R$ 1.344,00. 
D) R$    104,50. 
E) R$ 1.345,50. 

 
2. (PUCPR – 2005) Um balão viaja a uma altitude de cruzeiro de 6600 m. Para atingir essa altitude, ele ascende 1000 m 

na primeira hora e, em cada hora seguinte, sobe uma altura 50 m menor que a anterior. Quantas horas leva o balonista 
para atingir a altura de voo?  

 

A)   33 horas. 
B) 112 horas.  
C)   20 horas.  
D)     8 horas. 
E)   21 horas. 

 
3.  (PUCRJ – 2014) A Copa do Mundo, dividida em cinco fases, é disputada por 32 times. Em cada fase, só metade dos 

times se mantém na disputa pelo título final. Com o mesmo critério em vigor, uma competição com 64 times iria neces-
sitar de quantas fases?  

 

A) 5. 
B) 7. 
C) 6. 
D) 8.  
E) 9. 

 
4. (FGV – 2014) Um sábio da Antiguidade propôs o seguinte problema aos seus discípulos: “Uma rã parte da borda de 

uma lagoa circular de 7,5 metros de raio e se movimenta saltando em linha reta até o centro. Em cada salto, avança a 
metade do que avançou no salto anterior. No primeiro salto avança 4 metros. Em quantos saltos chega ao centro?  

 

A) 4. 
B) 5. 
C) 3. 
D) 2. 
E) 6. 
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5. (UFRGS – 2013) Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias, somente em seu trato digesti-
vo. Esse número de bactérias pode ser escrito como: 

 
A) 10#$ 
B) 10## 
C) 10#% 
D) 10#& 
E) 10' 

 
6. (UFES – 2012 – Adaptada)  Por volta das 9 horas do dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu atônito aos ata-

ques terroristas às torres gêmeas do "World Trade Center", na cidade de Nova Iorque, localizada a 60° de longitude 
oeste de Greenwich. Tem-se apontado como o autor intelectual dos ataques, o saudita Osama Bin Laden, que se en-
contra escondido no Afeganistão. A diferença horária entre a cidade de Cabul, no Afeganistão, e a cidade de Nova Ior-
que, nos EUA, é de +9h. 

 

Com base nas informações acima, a longitude da capital afegã é: 
 

A) 75º longitude leste de Nova York. 
B) 135º longitude leste de Nova York. 
C) 60° longitude leste de Nova York. 
D) 90° longitude leste de Greenwich. 
E) 30º longitude oeste de Greenwich. 

 

7. (UFMG 1997 – Adaptada) Suponha que sejam 9 horas em Belo Horizonte e que você, estando aqui, precisa planejar 
uma ligação interurbana para uma pessoa em Rio Branco, Acre, que poderá ser encontrada, nessa cidade, às 11 ho-
ras, hora local desse Estado. 

 

Nesse caso, você deve: 
 

A) aguardar duas horas para fazer sua ligação porque no Brasil, embora sejam reconhecidos os limites teóricos dos 
fusos horários de 15° de longitude, consideram-se apenas os limites práticos definidos pelas fronteiras estaduais. 

B) aguardar que sejam 11 horas em Brasília, hora oficial do país, que se aplica a toda a porção ocidental do território 
brasileiro. 

C) fazer sua ligação, imediatamente, porque o horário do fuso em que se encontra o Estado de Minas Gerais é de du-
as horas a menos em relação ao fuso da porção mais ocidental do Brasil. 

D) Aguardar dozes horas para fazer sua ligação, pois o Brasil é muito grande. Se não der certo desista da ligação e 
envie um e-mail. 

E) ligar às 12 horas, no horário de Belo Horizonte, porque o horário do fuso em que se encontra o Estado de Minas 
Gerais é adiantado em duas horas em relação ao da porção mais ocidental do Brasil. 
 
 

8. (PUCRS – 2010) Considere o mapa do Brasil – Divisão Regional. 
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Com relação às regiões brasileiras, é CORRETO afirmar que: 
 

A) a região III apresenta grande atratividade turística, recebendo, cada vez mais, voos fretados, provenientes princi-
palmente da Europa e da Região Sudeste do Brasil e demonstrando, assim, que os investimentos aplicados na ex-
pansão hoteleira e na qualificação dos produtos oferecidos estão tendo retorno.   

B) as regiões IV e V, que possuem o maior contingente de imigrantes europeus do país, apresentam forte influência 
da fronteira agrícola no aumento populacional.   

C) a região I, apesar de ser a menor, apresenta o maior parque industrial do Centro-Sul do país.   
D) na região III está localizado o mais jovem estado brasileiro, criado pela Constituição de 1988, a partir da extinção 

dos Territórios Federais.   
E) a região IV é contemplada pelos cinco municípios de maior PIB do Brasil, com destaque para Manaus, onde a Zona 

Franca continua atraindo grandes investimentos estrangeiros.   
 
9.  (UEL – 2012)  A regionalização do espaço brasileiro em três complexos regionais, a Amazônia, o Nordeste e o Centro 

Sul, é uma classificação baseada: 
 

A) nos domínios morfoclimáticos. 
B) em características geoeconômicas.   
C) na atuação dos órgãos regionais de planejamento. 
D) nas macrorregiões propostas pelo IBGE. 
E) nas grandes regiões naturais do país. 

 
10. (Fuvest – 2013)  Sabendo-se que a integração entre setores da economia caracteriza os complexos agroindustriais e 

que a produção brasileira de milho recuou 13,28% na safra 2001/02, assinale a alternativa correta: 
 

A) A avicultura foi pouco afetada pelas flutuações do preço do milho, por ser essa um tipo de agroindústria com gran-
de participação de capital estrangeiro. 

B) As flutuações dos preços do milho repercutiram diretamente na economia dos estados nordestinos, onde se con-
centra a maior produção avícola do país.  

C) A alta do preço do milho não interferiu nos lucros da avicultura porque sua produção se destina ao mercado exter-
no para equilibrar a balança comercial. 

D) A queda na produção do milho elevou seu preço, com impacto na avicultura, que o utiliza como componente de ra-
ção.  

E) A diminuição da produção de milho não levou o país a importar tal produto para abastecer a cadeia produtiva aví-
cola, em razão das exigências do FMI. 
 

11. (1º Simulado TECPUC – 2015) Identifique as imagens a seguir assinalando a alternativa que corresponda aos movi-
mentos técnicos corretos do Vôlei. 

 
 

1)  2)  3)  

 
A) Toque, Levantamento e Cortada. 
B) Toque, Manchete e Saque. 
C) Manchete, Bloqueio e Saque. 
D) Defesa, Levantamento e Saque. 
E) Manchete, Toque e Cortada. 
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12. (1º Simulado TECPUC – 2015) Leia o texto sobre uma das formas culturais de se jogar futebol no Brasil. 
 

Por que chamam de pelada 
 

 Não tem nada a ver com mulheres sem roupa! O termo vem de “péla”, como eram chamadas as bolas de couro ou 
de borracha. A palavra tem origem em pilella, diminutivo de pila, que, no latim, significa bola ou novelo de lã. [...] 
Ao contrário do futebol profissional, a pelada quase não tem regras: uma bola e um mínimo de dois participantes bas-
tam para começar um jogo. O campo pode ser uma praça, um trecho de praia, um terreno baldio ou uma rua de pouco 
movimento. Geralmente não há goleiros e as balizas são feitas com qualquer objeto que estiver à mão, como pedaços 
de pau ou camisas enroladas. A divisão dos times segue critérios como “com camisa versus sem camisa” ou “casados 
contra solteiros”. Sem um tempo determinado de duração – a não ser quando se combina um número limite de gols – a 
bola pode rolar até o escurecer. Juiz, então, nem pensar! Só costumam proibir tocar a bola com a mão e derrubar o ad-
versário. 
AMARAL, Ludmila. Por que chamam de pelada. Disponível em: <http://super.abril.com.br/esporte/chamam-pelada-443358.shtml>. Acesso em: 02 
ago. 2014. 

 

De acordo com as informações encontradas no texto, podemos concluir que: 
 

A) A pelada pode ser caracterizada como um processo de desportivização do futebol, pois facilita o acesso das pes-
soas ao esporte, suas regras são adaptadas e sua prática tem por objetivo o lazer. 

B) Através da pelada é possível integrar ao jogo pessoas que não tem habilidade e condicionamento físico para dispu-
tar o esporte em alto nível, assim proporcionando uma vivência profissional a esse público. 

C) Qualquer jogo que utilize regras adaptadas em sua prática pode ser considerado um exemplo de desportivização, 
desde que objetivo principal seja o rendimento máximo dos participantes. 

D) Algumas pessoas utilizam a pelada como forma de treino com o propósito de melhorar o rendimento técnico e suas 
habilidades específicas do esporte. 

E) Os meios de comunicação ajudam a divulgar as práticas desportivizadas através de transmissões de campeonatos 
de alto nível. 
 

13. (1º Simulado TECPUC – 2015) Afirma-se que o basquete foi criado em 1891 por um pastor presbiteriano que era pro-
fessor de Educação Física em Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. Conta-se que um grupo de alunos, im-
pedidos de praticarem esportes ao ar livre devido ao frio, pediu para que o professor criasse um jogo coletivo que pu-
desse ser praticado em locais fechados. Qual é o nome da associação que esse professor trabalhava? 

 

A) Associação dos bons costumes. 
B) Associação luterana. 
C) Associação de pais e irmãos. 
D) Associação cristã de moços. 
E) Associação evangélica de jovens. 

 
14. (1º Simulado TECPUC – 2015) A charge apresentada faz uma relação com um tema muito presente no universo espor-

tivo atual. Qual é esse tema? 
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A) Doping e uso de anabolizantes por esportistas. 
B) Influência da mídia em resultados esportivos. 
C) Manipulação de resultados. 
D) Excesso de peso nos atletas. 
E) Uso de substâncias líquidas na dieta de atletas. 
 

15. (1º Simulado TECPUC – 2015) Em todo jogo coletivo existe confronto, momentos de oposição e cooperação. E con-
forme aumenta o número desses momentos, de forma simultânea, temos o aumento da complexidade. O jogo coletivo 
proporciona um contexto ambiental composto de estratégias, devida à elevada imprevisibilidade, aleatoriedade e varia-
bilidade, no qual os participantes devem ter tomadas de decisão altamente eficazes. 

 
Assinale a alternativa em que encontramos um jogo que tenha as características apresentadas no texto. 

 
A) Amarelinha. 
B) Futebol. 
C) Ginástica artística. 
D) Queimada. 
E) Pular corda. 

 
16. (UFPR – 2012) “Foi a Revolução Francesa, e não a Americana, que ateou fogo ao mundo, e foi, consequentemente, do 

curso da Revolução Francesa, e não do desenrolar dos acontecimentos na América, ou dos atos dos ‘Pais Fundadores’ 
que o atual uso da palavra revolução recebeu suas conotações e matizes em todos os lugares, inclusive nos Estados 
Unidos.” 

(ARENDT, Hannah. Da Revolução. RJ: Ática e UnB, 1988, p. 44) 
 

A respeito do texto acima, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No seu uso atual, a palavra “revolução” significa uma profunda transformação política e social, capaz de romper com 
as estruturas do passado e criar algo novo, tal como fez a Revolução Francesa.  

2. A Revolução Francesa extinguiu o Antigo Regime e a estrutura feudal da França, enquanto que a Revolução Ameri-
cana ficou restrita a mudar a realidade das 13 colônias. 

3. O fato de a Revolução Americana não ter se baseado em ideais iluministas não a caracteriza com uma revolução 
igual à Francesa. 

4. A Revolução Americana teve menor influência política e social fora da América, enquanto que a Revolução Francesa 
influenciou movimentos sociais nas Américas e em quase toda a Europa. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
B) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
C) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
D) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
17. (UFPR – 2013) A respeito do Iluminismo, movimento filosófico que se difundiu pela Europa ao longo do século XVIII, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Muitos filósofos franceses, entre eles Montesquieu, Voltaire e Diderot, foram leitores, admiradores e divulgadores da 
filosofia política produzida pelos ingleses, como John Locke, com sua crítica ao absolutismo. 

2. Quanto à organização do Estado, os filósofos iluministas não eram contra a monarquia, mas contra as ideias de que 
o poder monárquico fora constituído pelo direito divino e de que ele não poderia ser submetido a nenhum freio. 

3. A descoberta da perspectiva e a valorização de temas religiosos marcaram as expressões artísticas durante o ilumi-
nismo. 

4. Em Portugal, o pensamento iluminista recebeu grande impulso das descobertas marítimas. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
B) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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18. (UFRJ – 2013) Leia o texto a seguir sobre algumas das razões que levaram à Revolução Gloriosa e responda à ques-
tão a seguir: “Satisfeitos com a política de Carlos II contra a Holanda, os capitalistas ingleses não se sentiam, entretan-
to, contentes com a sua atitude, e ainda menos com a de Jaime II, em relação à França, que se transformara na mais 
temível concorrente da Inglaterra no comércio e as colônias. (...) A luta econômica contra a França, a luta por uma reli-
gião mais adaptada ao espírito capitalista, provocaram a revolução de 1688.” 

 

(MOUSNIER, R. História Geral das Civilizações. Os séculos XVI e XVII. São Paulo: Difel, 1973. v. 9, p. 324.) 
 

Sobre a Revolução Gloriosa de 1688/1689, pode-se afirmar que ela: 
 

A) representou uma derrota da teoria do direito divino e o triunfo da teoria do contrato entre o soberano e o povo. 
B) representou a vitória da teoria da separação dos três poderes e de um estado democrático baseado no sufrágio. 
C) representou a vitória de setores reacionários no espectro inglês e o retorno à descentralização típica do mundo 

medieval. 
D) significou, após a afirmação temporária de governos protestantes, um retorno à tradição britânica de governos ca-

tólicos. 
E) foi o momento no qual o anglicanismo afirmou-se definitivamente como religião de Estado na Inglaterra. 

 
19. (PUCRJ – 2014) As últimas décadas do século XVIII foram assinaladas por profundas transformações políticas, sociais 

e econômicas, tanto na Europa quanto nas Américas. As afirmativas abaixo apresentam algumas dessas transforma-
ções. Examine-as: 

 

I. As treze colônias inglesas da América do Norte proclamaram-se independentes da Inglaterra, formando uma repú-
blica federalista e presidencialista - os Estados Unidos da América do Norte. 

II. Em São Domingos (atual Haiti), em 1794, a revolução dos negros escravos deu início à “era da Abolição” nas Amé-
ricas, que se completaria quase um século depois com a abolição da escravidão no Brasil. 

III. Na França revolucionária de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão além de proclamar que “os 
homens nascem livres e iguais” perante a lei, pondo fim às hierarquias e privilégios que distinguiam a sociedade do 
Antigo Regime, afirmava que a propriedade privada era um direito natural, sagrado, inalienável e inviolável. 

IV. As conjurações e inconfidências lideradas pelos colonos, quer na América espanhola quer na América portuguesa, 
não se orientaram, em qualquer momento, pelas ideias e princípios defendidas pelos filósofos iluministas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Somente as afirmativas I, e IV estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I, II, e III estão corretas. 
C) Somente a afirmativa II está correta. 
D) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
20. (Unesp – 2012) “Artigo 5.º — O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e qualquer mercadoria pertencente à 

Inglaterra, ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. (...) Artigo 7.º — Nenhuma em-
barcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado, desde a publicação do presente 
decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8.º — Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, trans-
gredir a disposição acima, será apresada, e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade ingle-
sa.” 
(Excerto do Bloqueio Continental, Napoleão Bonaparte. Citado por Kátia M. de Queirós Mattoso. Textos e documentos para o estudo da história con-

temporânea (1789-1963), 1977.) 
 

 

Esses artigos do Bloqueio Continental, decretado pelo Imperador da França em 1806, permitem notar a disposição 
francesa de: 

 

A) estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu comércio interno. 
B) impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloni-

ais. 
C) debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o res-

tante da Europa. 
D) provocar a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, por meio da ocupação militar da Península Ibérica. 
E) ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares eu-

ropeus. 
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21. (Enem – 2013) Texto 1: A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em 
nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação 
de latifúndios improdutivos e grandes propriedades, que não cumprem a função social, como determina a Constituição 
de 1988. Também ocupamos as fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas.  

Disponível em: <www.mst.org.br>. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado). 
 

Texto 2: O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja: quanto menor o negócio, mais difícil de 
manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e susten-
táveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gere emprego é muito mais barato e gera muito mais 
do que apoiar a reforma agrária.  

LESSA, C. Disponível em: <www.observadorpolitico.org.br>. Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado). 
 

Nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os auto-
res associam a reforma agrária, respectivamente, à: 

 

A) ampliação da renda nacional e à prioridade ao mercado externo. 
B) contenção da mecanização agrícola e ao combate ao êxodo rural. 
C) privatização de empresas estatais e ao estímulo ao crescimento econômico. 
D) redução do inchaço urbano e à crítica ao minifúndio camponês. 
E) redução do inchaço urbano e à crítica ao minifúndio camponês, além da correção de distorções históricas e ao pre-

juízo ao agronegócio. 
 

22. (Enem – 2013) A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural: 
seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo 
nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para 
melhor compreende-lo historicamente.  
MINAS GERAIS. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988.  
 
Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve 
considerar que elas: 

 
A) perderam a relação com o seu passado histórico.  
B) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 
C) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 
D) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. 
E) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. 

 
23. (Enem – 2013) Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres 

gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illi-
nois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns 
homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores 
para seus semelhantes.  

ROSS, A. Na máquina do tempo. Época, ed. 766, 28 jan. 2013 
 
A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a: 

 

A) ampliação da noção de cidadania. 
B) reformulação de concepções religiosas. 
C) manutenção de ideologias conservadoras. 
D) implantação de cotas nas listas partidárias. 
E) alteração da composição étnica da população. 

 
24. (Enem – 2014) Antes de o sol começar a esquentar as terras da faixa ao sul do Saara conhecida como Sahel, duas 

dezenas de mulheres da aldeia de Widou, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a po-
pulação local. É um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde — um dos primeiros pedaços da 
“Grande Muralha Verde”, barreira vegetal que se estenderá por 7 000 km do Senegal ao Djibuti, e é parte de um plano 
conjunto de vinte países africanos. 
GIORGI, J. Muralha verde. Folha de S. Paulo, 20 maio 2013 (adaptado).  
 
O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata: 

 
A) Facilita as trocas comerciais. 
B) Evita a expansão da desertificação. 



 

     1º SIMULADO TECPUC – 2015 
Pág. 10 

 

 

C) Soluciona os conflitos fundiários. 
D) Restringe a diversidade biológica. 
E) Fomenta a atividade de pastoreio. 
 

25. (Enem – 2014) Parecer CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Re-
lações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Procura-se oferecer uma respos-
ta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações 
afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cida-
dãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial — descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de 
europeus, de asiáticos — para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham 
seus direitos garantidos.  

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: <www.semesp.org.br>. Acesso em: 21 nov 2013 (adaptado).  
 

A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a: 
 

A) medidas de compensação econômica.  
B) dispositivos de liberdade de expressão.  
C) estratégias de qualificação profissional.  
D) instrumentos de modernização jurídica. 
E) práticas de valorização identitária.  

 
26. (1º Simulado TECPUC – 2015) A ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo a ser constante-

mente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo 
social se organize sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autô-
nomos. A relação entre ética e a democracia sempre esteve viva, tanto que hoje notamos muitos movimentos em torno 
da educação e da luta pela soberania dos povos.  

(CORDI et al. Para filosofar – adaptada) 
 

No século XXI, os movimentos sociais estão crescendo em busca da soberania do povo e justiça social. A ética auxilia 
nesse processo democrático como:  

 

A) mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da natureza do homem ser ético e virtuoso. 
B) meio para resolver os conflitos sociais no cenário da globalização, pois, a partir do entendimento do que é efetiva-

mente a ética, a política internacional se realiza. 
C) instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com va-

lores coletivos. 
D) parâmetro para assegurar o exercício político, primando pelos interesses e ação privada dos cidadãos. 
E) aceitação de valores universais implícitos numa sociedade que busca dimensionar sua vinculação a outras socie-

dades. 
 

27. (1º Simulado TECPUC – 2015) Na ética contemporânea, o sujeito não é mais soberano e absolutamente livre. Ele se 
encontra inserido na sociedade, na medida em que é um sujeito histórico-social. Assim, a ética adquire um dimensio-
namento político, uma vez que a ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social coletiva. 
Desse modo, a ética se entrelaça, necessariamente, com a política, entendida esta como a área de avaliação dos valo-
res que atravessam as relações sociais e que interliga os indivíduos entre si. 

(SEVERINO. A. J. Filosofia – adaptada) 

 

O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo de formação da ética na sociedade contemporânea, ressalta: 
 

A) o sentido coletivo e político das ações humanas individuais. 
B) o valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos. 
C) a sistematização de valores desassociados da cultura. 
D) os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-partidárias. 
E) o julgamento da ação ética pelos políticos eleitos democraticamente. 

 
28.  (TECPUC – 2015) Aristóteles foi um pensador que questionou as questões morais. Marque a única alternativa que 

poderia contemplar o pensamento de Aristóteles relativo à ética. 
 

A) "É impossível ensinar a virtude".  
B) "Há duas espécies de excelência: a temperante e a moral".  
C) "A virtude é um hábito".  
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D) "Em relação a todas as faculdades que nos vêm por natureza recebemos primeiro a ambição, e somente mais tar-
de exibimos a virtude".  

E) "Os homens não são bons ou maus construtores por construírem bem ou mal ao seu bel prazer".  
 

29. (Enem – 2012) “Um cidadão é um indivíduo que pode participar no judiciário e na autoridade, isto é, nos cargos públi-
cos e na administração política e legal.” 

(ARISTÓTELES. Política) 
 

O termo “cidadania” é polissêmico. Pode-se depreender que, no texto de Aristóteles, a palavra “cidadão” significa “o in-
divíduo que 

 

A) não se omite nas escolhas importantes da comunidade. 
B) age em prol de um futuro melhor para toda a humanidade. 
C) contribui para melhorar as condições sociais dos mais desfavorecidos. 
D) pode legalmente influenciar o futuro da comunidade. 
E) é reconhecido como exemplo para toda a sociedade. 

 
30. (UPE – 2013) Filosofia vem do grego Philosophia (Philo, amigo; e Sophia, sabedoria) e, etimologicamente, quer dizer 

‘Amor à Sabedoria’. Sobre o conhecimento filosófico, é CORRETO afirmar que a filosofia: 
 

A) busca solução para os problemas cuja finalidade é apresentar uma resposta.  
B) caracteriza-se por ser um saber particular acerca das questões aparentes.  
C) é uma atitude acrítica e irracional que o ser humano assume no enfrentamento da realidade cotidiana.  
D) aproxima-se do senso comum na medida em que o consenso carece de fundamentação rigorosa e comprovada. 
E) exige rigor de pensamento tal como faz a ciência, embora ambas sejam separadas.  

 
 

O texto a seguir é base para as próximas duas questões. 
 

As palavras e o tempo 
 

Ao chegar criança em Curitiba, em 1961, meu primeiro choque foi linguístico: um vendedor de rua oferecia “dolé”. Para 
quem não sabe, era picolé. O nome “dolé” soava-me tão estranho que só a custo parecia se encaixar naquele objeto 
que eu sempre conhecera como “picolé”. Os anos passaram e os dolés sumiram. A última vez que os vi foi nas ruínas 
de uma parede no litoral, onde se podia ler em letras igualmente arruinadas pelo tempo: “Fábrica de dolés”. 
Com o tempo, as estranhezas linguísticas vão ganhando outro contorno, mas sempre com a marca que o tempo vai 
deixando nas formas da língua. Lembro que, pouco a pouco, comecei a ouvir pessoas dizendo “emprestei do Fulano”, 
quando para meus ouvidos o normal seria “peguei emprestado do Fulano”; ou então emprestamos a ele. “Emprestar” 
só poderia ser “para alguém”; o contrário seria “pedir emprestado”. Mas em poucos anos o estranho passou a ser “pedir 
emprestado”, e a nova forma foi para o Houaiss. Um linguista diria que se trata de uma passagem sutil de formas analí-
ticas para formas sintéticas. [...] 
A língua não para, mas seus movimentos nunca são claramente visíveis, assim como jamais conseguimos ver a grama 
crescer – súbito, parece que ela já foi trocada por outra. O advento da informática e dos computadores é um manancial 
sem fim de palavras e expressões novas, ou expressões velhas transmudadas em outras. Um dos fenômenos mais in-
teressantes, e de rápida consolidação, foi também a criação de verbos para substituir expressões analíticas. “Priorizar” 
ou “disponibilizar”, que parecem tão comuns, com um jeitão de que vieram lá do tempo de Camões, na verdade não te-
rão mais de 20 anos – e também já estão no Houaiss. Na antiquíssima década de 1980, dizíamos “dar prioridade a” e 
“tornar disponível”. Bem, as novas formas ainda têm uma aura tecnocrática. Em vez de “disponibilizar os sentimentos”, 
preferimos ainda “abrir o coração”. Mas outras novidades acertam na veia: “deletar” entrou definitivamente no dia a dia 
das pessoas. Já ouvi alguém confessar: “Deletei ela da minha vida”. 
Piorou a língua? De modo algum. A língua continua inculta e bela como sempre, como queria o poeta. Ela segue adian-
te – nós é que envelhecemos, e, às vezes, pela fala, parecemos pergaminhos de um tempo que passou. 

Cristóvão Tezza, Gazeta do Povo, 20 set.2011. 

  
31. (UFPR – 2015) “Um dos fenômenos mais interessantes, e de rápida consolidação, foi também a criação de verbos para 

substituir expressões analíticas. ‘Priorizar’ ou ‘disponibilizar’, que parecem tão comuns, com um jeitão de que vieram lá 
do tempo de Camões, na verdade não terão mais de 20 anos – e também já estão no Houaiss.”  
A partir desse trecho, é correto afirmar: 

 

A)  “Priorizar” e “disponibilizar” são formas antigas, do tempo de Camões. 
B) As formas analíticas são mais interessantes. 
C) Palavras com mais de 20 anos já são consideradas arcaicas. 
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D) “Priorizar” é uma forma sintética que veio substituir a forma analítica “dar prioridade”. 
E) O desaparecimento de “priorizar” e “disponibilizar” é iminente. 

 
 

32. (UFPR – 2015) A partir do texto, considere as seguintes afirmações: 
 

1. O tempo imprime mudanças na língua e as inovações não caracterizam perda de recursos ou de expressividade. 
2. Ao falar de formas novas, o autor menciona duas vezes que essas formas estão no Houaiss. Com isso, quer dizer 

que as formas inovadoras já são reconhecidas como fazendo parte da língua. 
3. Segundo o autor, uma frase como “Emprestei dinheiro à minha mãe” é inovadora. 
4. Os diferentes contornos que a língua vai tomando não são perceptíveis no dia a dia, mas somente quando o interva-

lo de tempo é significativo. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
33. (UFPR – 2015) Leia com atenção dois fragmentos de Lucíola, de José de Alencar. 
 

Se tivesse agora ao meu lado o Sr. Couto, estou certo que ele me aconselharia para as ocasiões difíceis uma reticên-
cia. Com efeito, a reticência não é a hipocrisia no livro, como a hipocrisia é a reticência na sociedade? Sempre tive hor-
ror às reticências; nesta ocasião antes queria desistir do meu propósito, do que desdobrar aos seus olhos esse véu de 
pontinhos, manto espesso, que para os severos moralistas da época, aplaca todos os escrúpulos, e que em minha opi-
nião tem o mesmo efeito da máscara, o de aguçar a curiosidade. (p.253-254) 
Quando a mulher se desnuda para o prazer, os olhos do amante a vestem de um fluido que cega; quando a mulher se 
desnuda para a arte, a inspiração a transporta a mundos ideais onde a matéria se depura ao hálito de Deus; quando 
porém a mulher se desnuda para cevar, mesmo com a vista, a concupiscência de muitos, há nisto uma profanação da 
beleza e da criatura humana, que não tem nome. É mais do que a prostituição: é a brutalidade da jumenta ciosa que se 
precipita pelo campo, mordendo os cavalos para despertar-lhes o tardo apetite. (p. 258) 

ALENCAR, José de. Lucíola. Ficção completa e outros escritos, vol 1. Rio de Janeiro: Aguilar, 1965. 
 

Considere as afirmativas abaixo: 
 

1. A estratégia narrativa de Lucíola superpõe, entre o real e o ficcional, três figuras autorais: José de Alencar, o escritor 
do romance; Paulo, o autor das cartas em primeira pessoa; G.M, a destinatária que as organiza em forma de livro, 
atribuindo-lhe o título. 

2. Apesar de situado no romantismo brasileiro, Lucíola inaugura o naturalismo na literatura brasileira ao explicar a sen-
sualidade e a prostituição da protagonista como consequência do meio em que vive: a sociedade degradada da 
Corte no ano de 1855. 

3. O grande amor de Paulo por Lúcia faz com que ele conheça profundamente os sentimentos e pensamentos da ama-
da, gerando em alguns momentos uma oscilação entre a narração em primeira pessoa e a narração onisciente. 

4. Paulo é ao mesmo tempo personagem do acontecimento passado e narrador do relato presente. A distância de seis 
anos possibilita comentários, conclusões e reflexões, deixando clara a diferença temporal entre viver e narrar o vi-
vido. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
34. (PUCPR – 2015) Sobre o romance Inocência, de Visconde de Taunay, é CORRETO afirmar: 
 

A) É uma das principais obras da primeira fase do Romantismo, na qual ocorre uma idealização do caráter do indíge-
na, retratado como exemplo de pureza e inocência. 
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B) É com este romance que se inaugura o Naturalismo no Brasil, que, em seguida, terá em Aluísio Azevedo seu prin-
cipal representante. 

C) É umas das principais obras da primeira fase do Modernismo brasileiro, representando com candura a vida e os 
costumes do sertão. 

D) Embora pertencendo ao Realismo, já traz traços do Naturalismo, sobretudo na caracterização do personagem Tico, 
um anão mudo que é o responsável pela reviravolta da trama. 

E) Embora pertencendo ao Romantismo, já antecipa características do Realismo/Naturalismo, sobretudo, por sua ca-
racterização do ser humano como produto do meio.  
 

35. (UFPR – 2014)  “É simplista, porém, justificar o que aconteceu com o fato de o jovem não se sentir representado.” 
 

Observe que Jorge Bouer escreveu “de o jovem” e não “do jovem”. Diferentemente do que acontece na fala, a escrita 
não aceita a contração da preposição com um artigo em certos casos. Em qual das sentenças abaixo a contração é 
VETADA na escrita culta? 

 

A) O delegado interrogou o agressor por horas para tentar entender as razões [de+o] sujeito. 
B) No momento [de+o] invasor entrar no palco, o diretor segurou-o e pediu aos seguranças para prendê-lo. 
C) Todos se assustaram com o aparecimento daquele monstro, principalmente com a cara [de+o] bicho. 
D) À maneira [de+o] pai, o filho agiu com absoluta ética. 
E) A atuação [de+o] Daniel no jogo foi impecável. 

 
36. (Enem – 2014) 
 

 
 

Disponível em http://wefeedback.org acesso em 30 jul. 2012 
 

A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando, muitas vezes, o contato entre pessoas e instituições. Um 
exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate Watts: 

 

A) comprou comida em promoção. 
B) inscreveu-se em concurso. 
C) participou de pesquisa de opinião. 
D) voluntariou-se para trabalho social. 
E) fez doação para caridade. 
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37. (PUCPR – 2014) Responda de acordo com o texto: 
 

Rooftop vegetables 
 

A Montreal company is showing how cities can feed themselves with rooftop gardens. Lufa Farms, founded in 2009, 
built the world’s first commercial rooftop greenhouse in 2011. Customers order on-line, the food is harvested in the 
morning and delivered a few hours later to pick-up points around the city. So there is no waste. For $30 a week, cus-
tomers get a weekly basket of fresh organic food. As the world population continues to grow, good farmland is rapidly 
disappearing. Farming on rooftops gives urban residents access to local produce that they would otherwise have im-
ported from hundreds of miles away.  
Disponível em: <http://tinytexts.wordpress.com/2014/03/29/rooftopvegetables-read-listen-and-learn-a-little-english/>.Acesso em: maio 2014. 
 
Select the alternative that is TRUE according to the text. 

 
A) Lufa Farms made its first commercial rooftop in 2009.  
B) Farming rooftops allows people living in the cities to have freshly produced organic food.  
C) The food is delivered to customers’ homes.  
D) Good farmland is continuing to grow.  
E) There is a Lufa Farm vegetable store at different points around the city. 

 
38. (PUCPR – 2013) Read the text and answer the question: 
 

Watch out for fruit juice! 
 

There's a big difference between a 'fruit juice' and a 'fruit drink'. 
If it says 'fruit juice', it must contain undiluted fruit juice. This can have up to 4% added sugar. If it says 'fruit drink', it 
must contain at least 5% fruit juice. It can contain a lot more than that. 
The pictures on the pack can easily be misinterpreted by a harried shopper. Even if you can't do it in-store, stop and 
have a read of the packaging when you're at home: the only way to know what you're getting with fruit juices and fruit 
drinks is to read the label properly. 
What the labels mean: 
Many fruit juices are made from concentrated fruit juice. 
The juice has been concentrated by removing some of the water, which makes it a lot cheaper to transport. It is then re-
constituted by adding water back. 
These juices sometimes have vitamins added back in as well, as some of the water soluble vitamins will be lost in the 
concentration process. 
For juices made from concentrate, you'll see one of these on the pack:  
'Made from concentrate' 
'Reconstituted' (from concentrate) 
For juices NOT made from concentrate, you'll see one of these on the pack: 
'Not from concentrate' 
'Pure' (not from concentrate and contains no additives) 'Fresh' (not from concentrate and contains no additives) 
Disponível em: <http://www.healthyfood.co.nz/articles/2007/september/fruit-juice-or-fruit-drink>. September, 2012. 

 

Choose the alternative that is TRUE according to the text: 
 

A) ‘fruit juice’ must contain diluted fruit juice and up to 4% sugar added. 
B) ‘fruit drink’ must contain at least 5% fruit juice or a lot less than that. 
C) fruit juices made from concentrate have the word fresh on the pack. 
D) in order to make transportation cheaper, the juice is concentrated by removing some of the water. 
E) fruit juices not made from concentrate are also called “reconstituted”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     1º SIMULADO TECPUC – 2015 
Pág. 15 

 

 

39. (Enem – 2014) Leia o texto e responda a questão abaixo: 
 

 
If you can't master English, try Globish 

 

PARIS — It happens all the time: during an airport delay the man to the left, a Korean perhaps, starts talking to the man 
opposite, who might be Colombian, and soon they are chatting away in what seems to be English. But the native Eng-
lish speaker sitting between them cannot understand a word. 
They don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish, the latest addition to the 6,800 languages 
that are said to be spoken across the world. Not that its inventor, Jean-Paul Nerrière, considers it a proper language. 
"It is not a language, it is a tool," he says. "A language is the vehicle of a culture. Globish doesn't want to be that at all. It 
is a means of communication." 
Nerrière doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Kosmos, Volapuk, Novial or staunch Esperan-
to. Nor should it be confused with barbaric Algol (for Algorithmic language). It is a sort of English lite: a means of simpli-
fying the language and giving it rules so it can be understood by all. 

BLUME, M. Disponível em:  <www.nytimes.com> (fragmento) 
 
 
Considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish (Global English) é uma variedade da língua inglesa que: 

 

A) tem status de língua por refletir uma cultura global. 
B) altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. 
C) facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. 
D) tem as mesmas características de projetos utópicos como o esperanto. 
E) apresenta padrões de fala idênticos ao da variedade usada pelos falantes nativos. 

 
40. (Enem – 2013) Responda de acordo com o texto: 
 

Do one thing for diversity and inclusion 
 
The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) is launching a campaign aimed at engaging people around the 
world to Do One Thing to support Cultural Diversity and Inclusion. Every one of us can do ONE thing for diversity and 
inclusion; even one very little thing can become a global action if we all take part in it.  
Simple things YOU can do to celebrate the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development on May 21: 

 

1. Visit an art exhibit or a museum dedicated to other cultures.  
2. Read about the great thinkers of other cultures.  
3. Visit a place of worship different than yours and participate in the celebration.  
4. Spread your own culture around the world and learn about other cultures.  
5. Explore music of a different culture. 

 

There are thousands of things that you can do, are you taking part in it?  
.  

United Nations Alliance Of Civilizations. Disponível em: www.unaoc.org. Acesso em: 16 fev. 2013 (adaptado) 
 

Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos on-line por meio da postagem de comentários. O comen-
tário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é: 

 

A)  “Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra.” 
B) “Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos. Curti 

bastante.” 
C) “Eu me inscrevi no Programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer ou-

tras formas de ser.” 
D) “Curto muito bater papo na internet. Meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiência em lín-

gua estrangeira.” 
E) “Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para uns amigos da escola. Eles adoraram, principal-

mente, os doces!” 
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La gente del agua 
 

Hace mucho tiempo, vivía en el pueblo una muchacha muy bonita, con quien los jóvenes querían casarse, pero ella si-
empre se negaba. 
Unos vecinos notaron que cuando sus padres iban al rancho a trabajar, la muchacha se ponía a hacer tortillas y salía 
de la casa llevando comida. 
Nadie sabía a dónde iba. Una vez la acusaron con su mamá y ésta decidió seguirla. La vio salir y caminar hacia el río. 
Cuando la joven llegó al río, no se detuvo, se metió al agua con todo y ropa y desapareció. 
La mujer regresó a su casa y al rato llegó la muchacha, quien le dijo: 
—Ahora que usted ya descubrió mi secreto, me debo ir y no volveré a la casa. Dentro de tres días, prepare una buena 
comida y la lleva a la orilla del río. La deja usted sobre un petate fino y se aleja. Después, regresa usted, dobla el petate 
con mucho cuidado, se lo lleva y lo pone siete días sobre la viga; luego lo abre. 
La mujer hizo todo lo que le dijo su hija. A los tres días fue junto al río y puso la comida sobre el petate. Al rato, vio salir 
al Hombre del Agua, un viejo calvo que tenía una cresta de gallo en la cabeza; detrás de él venían dos niños calvos. 
Eran el marido y los hijos de la muchacha. 
Se sentaron a comer y, cuando acabaron, los niños se pusieron a bailar sobre el petate. Con los brincos se les caían 
pellejitos de la piel. Luego, la familia se regresó al río. 
La mujer dobló el petate con cuidado, como le había dicho su hija, y se lo llevó a su casa. A los siete días lo abrió y, al 
desdoblarlo, aparecieron muchas monedas de plata. 
Así fue como el Hombre del Agua les dio mucha riqueza a sus suegros, para que pudieran mantenerse. 

Disponível em: <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.php?clave=oriflama&pag=14> 
EJERCICIO: Después de haber leído con atención el texto anterior, elige y subraya la opción correcta.  

 
41. ¿Porque los jóvenes del pueblo querían casarse con la muchacha? 
 

A) Era muy rica 
B) Era muy bonita 
C) Tenía muchas tierras 
D) Cocinaba muy rico 
E) Era una bruja 

 
42. La muchacha siempre hacía tortillas y¿ las llevaba a dónde? 
 

A) Al bosque 
B) A la casa de los vecinos 
C) Al rio 
D) A casa de sus abuelos 
E) A casa de sus suegros 

 
43. La hija le pidió a su mamá que preparara una buena comida, ¿dentro de cuánto tiempo? 
 

A) Una semana 
B) Dos días 
C) Un mês 
D) Tres días 
E) Un día 

 
44. ¿Quién es el hombre del agua? 
 

A) El hermano de la muchacha 
B) El esposo de la muchacha 
C) El primo de la muchacha 
D) El papa de la muchacha 
E) El cuñado de la muchacha 

 
45. ¿Cuál era el secreto de la muchacha? 
 

A) El secreto era que era una bruja que vivía en el río. 
B) El secreto era que iba al rio a preparar magia. 
C) El secreto era que tenía mucho dinero en el río. 
D) Secretamente dio su vida por amor a sus padres para que puedan mantenerse. 
E) El secreto era que le gustaba cocinar cerca del rio y repartir comida a los pobres. 
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REDAÇÃO 
 
 

 
 

O risco de mandar mensagens de texto ao dirigir 
 

 Com a crescente popularidade dos smartphones, as mensagens de texto estão se tornando o método preferido de 
comunicação para muitos brasileiros. Na verdade, um jovem que tenha entre 18 e 24 anos recebe e envia em média 
mais de 40 mensagens por dia, de acordo com um recente estudo do Pew Research Center, um centro de pesquisas 
norte-americano. E muitos desses textos são enviados ou recebidos por quem está atrás do volante. “O jovem dirige de 
forma mais arrojada, no sentido de aceitar mais os riscos na direção”, diz Dr. David Duarte Lima, professor da Universi-
dade de Brasília (UnB), doutor em Segurança de Trânsito. 
 Este tipo de distração fere um dos princípios da direção defensiva que é a atenção, pois o condutor perde o foco do 
que está fazendo e não enxerga os perigos à sua volta. “O estado precisa investir mais em educação para que as pes-
soas sejam mais atenciosas no trânsito”, afirma o professor. 
 Estudos comprovam que falar ao celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes, mas nem todos 
que falam ao celular se acidentam. “A pessoa fala uma vez e não se acidenta, fala duas vezes e não se acidenta, in-
conscientemente ela vai pensar que pode falar e dirigir. Isto é um grande problema, uma falsa resposta”, explica Dr. 
David. 
 Para o professor, o cidadão precisa ser conscientizado. “Aquele que fala ao celular enquanto dirige não é um ban-
dido, é uma pessoa comum, um pai de família ou um trabalhador que precisa ser sensibilizado para ter atitudes corre-
tas na direção de um veículo”, diz. 
 Segundo estatísticas, no Brasil, de cada dez mil pessoas que usam o celular enquanto dirigem apenas uma é fla-
grada. 

Disponível em: <http://www.ist.org.br/pesquisa_listar.asp?pagina=Observat%C3%B3rio%20do%20Tr%C3%A2nsito&id=29>  

 

Número de infrações de trânsito aumenta 14% em 2013 no Paraná 
 

 O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) publicou nesta quarta-feira (5) o ranking de infrações mais cometi-
das em 2013 no estado. O total das multas aplicadas chegou aos três milhões, ou seja, seis violações às normas de 
circulação e conduta a cada minuto. O número é 14% maior que o registrado em 2012, quando foram emitidas 2,6 mi-
lhões de infrações. O órgão reuniu todas as multas aplicadas nas vias municipais, rodovias estaduais e federais de ja-
neiro até dezembro de 2013 e comparou com os dados de 2012. (...) 

 

 A infração mais cometida pelos paranaenses no ano passado foi o excesso de velocidade. (...) A sétima infração 
mais cometida pelos paranaenses é o uso de telefone celular ao volante, com 112.213 ocorrências, o que representa 
uma alta de 3,3% na comparação com 2012 (108.535). 

Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1451874> 
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 A médica Marília Denise Mariani Pimenta, titular da Academia Brasileira de Neurologia, diz que o uso de aparelhos 
eletrônicos aumenta, e muito, as chances de acidentes. 
 “Fone de ouvido, celular e viva voz aumentam de 3 a 9 vezes a chance de acidente e com pedestre a mesma coi-
sa”, alerta a neurologista. 

(Bom dia Brasil, Edição do dia 24/02/2014) 
 
 Um estudo publicado recentemente no periódico The New England Journal of Medicine apontou que jovens sem 
experiência ao volante aumentam em oito vezes o risco de acidente ao digitar números no celular. 

Disponível em: http://uipi.com.br/destaques/destaque-1/2014/01/14/ 
 

 A partir da leitura dos fragmentos de textos que compõem a coletânea e de seu conhecimento prévio sobre o as-
sunto, redija um texto dissertativo-argumentativo. No texto, defenda seu ponto de vista sobre medidas que podem auxi-
liar a coibir motoristas em relação ao uso de celular, a fim de os acidentes de trânsito serem reduzidos. 

 

Para atender à proposta, seu texto deverá apresentar: 
 

• título; 
• tese/ponto de vista bem definido; 
• argumentos que sustentem a tese. 

Atenção 
 

• não se identifique (não coloque seu nome no texto); 
• sua redação será anulada se você (I) reproduzir partes dos textos da coletânea, ou (II) fugir ao recorte temático, ou 

(III) não escrever um texto dissertativo-argumentativo, ou ainda (IV) não atender ao número mínimo (15) ou máxi-
mo (20) de linhas. 
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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____________________________________________________ 
20____________________________________________________ 
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