
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 

 
4º SÉRIES INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO 

 
CADERNO 4 
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1. (PUC – 2014) O gás carbônico do ar torna a água da chuva levemente ácida, que, reagindo com o carbonato de cálcio 
das rochas calcárias, dá origem a grandes cavernas em montanhas rochosas. Nas águas naturais, o equilíbrio químico, 
representado pela equação abaixo, exerce influência na determinação de parâmetros químicos dessas águas, entre 
eles o pH.  

 

CaCO3 (s) + CO2 (aq) + H2O(l)→ Ca 2+
(aq) + 2 HCO3 -

(aq) 
 

A expressão CORRETA da constante de equilíbrio, em termos de concentração molar, da reação entre o carbonato de 
cálcio e o gás carbônico dissolvido na água é dada por: 

 

 
 

2. (PUC – 2015) Um automóvel cujo consumo de etanol é de 10 Km/L de combustível roda em torno de 100 Km por se-
mana. O calor liberado pela combustão completa do etanol consumido em um período de 4 semanas é de, aproxima-
damente: 

 

C2H5OH(l)+   3 O2   →    3 H2O(l)  +  2 CO2(g) . 
Dados: Calor de formação (KJ/mol): C2H5OH(l) = ‒ 278; H2O(l) = ‒ 286; CO2(g) = ‒ 394. 
Densidade do etanol = 0,8 Kg/L 

 

A) 1,9.105 KJ. 
B) 2,8.105 KJ. 
C) 9,5.105 KJ. 
D) 5,6.105 KJ. 
E) 3,8.104 KJ. 

 
3. (UEPG – 2014 – adaptada) Observando, experimentalmente, a reação abaixo, verifica-se que a velocidade de forma-

ção de C varia com as concentrações de A e B. Quando apenas a concentração de A dobra, a velocidade dobra; quan-
do apenas a concentração de B dobra, a velocidade quadruplica. Sobre a reação apresentada, assinale a alternativa 
incorreta: 

 
A+    2 B    →C 

 
A) A variação da concentração de C afeta a velocidade da reação.  
B) A equação da velocidade é v = k[A][B]2.  
C) O uso do reagente A na forma de pó, ao invés da forma de barras, aumenta a velocidade da reação.  
D) O uso de catalisadores aumenta a velocidade da reação, porque a reação ocorre com uma energia de ativação 

mais baixa.  
E) A ordem da reação em relação à concentração de A é um e em relação à concentração de B é dois. 

 
4. (UEM – 2012 – adaptada) Analise os seguintes sistemas em equilíbrio e assinale a alternativa INCORRETA. 
 

I. C(s) + H2O(g) → CO(g) + H2(g) 
II. H2(g) + Br2(g)→2HBr(g) 

 
A) No sistema I, tem-se uma reação de equilíbrio químico heterogêneo. 
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B) Para deslocar o equilíbrio no sentido da produção de HBr, podemos retirar Br2 do sistema. 
C) Um aumento da pressão do sistema II não altera a condição de equilíbrio da reação.  
D) Se um aumento da temperatura do sistema I desloca a reação no sentido de formação de CO e H2, a reação no 

sentido direto é endotérmica.  
E) Para deslocar o equilíbrio no sentido da produção de CO e H2, podemos adicionar carvão ao sistema. 

 
5. (UEPG – 2014 – adaptada) A variação do pH em meio aquoso ocorre no intervalo de 0 a 14. Com base nisso, uma 

solução cujo pH seja 6,0: 
 

A) Apresenta uma concentração de H+ igual a 1,0x10–6 mol/L. 
B) Possui uma concentração de prótons 100 vezes menor que outra solução de pH 4,0. 
C) É considerada alcalina. 
D) Apresenta uma concentração de OH– igual a 1,0x10–8 mol/L.  
E) A concentração de prótons é 10 vezes maior que a da água pura, cujo pH é 7,0. 

 
 

FORMULÁRIO DE FÍSICA 
 

 
 

6. (PUCPR – 2013) O raio laser, termo inglês que traduzido significa Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de 
Radiação, é um dispositivo produtor de radiação eletromagnética com características singulares. Seu uso está presente 
no nosso dia a dia. Um exemplo são os aparelhos de DVD, que utilizam para leitura de seus discos o laser monocromá-
tico vermelho, cujo comprimento de onda é próximo de 700 nm. Outro exemplo são os aparelhos de Blu-Ray, nos quais 
a leitura dos discos é feita com uso do laser monocromático azul, de comprimento de onda próximo de 400 nm. De 
posse dessas informações, analise as alternativas a seguir:  

 

I. A frequência do laser azul é maior que do laser vermelho.  
II. A velocidade de propagação do laser azul é maior que do laser vermelho, estando eles no mesmo meio material.  
III. Por serem monocromáticos, o fenômeno da difração, estudado por Huygens, não pode ser observado para ne-

nhum dos tipos de laser citados.  
 

É (são) verdadeira(s):  
 

A) Somente a II  
B) Somente a III  
C) I e II  
D) Somente a I  
E) I e III 

 
7. (PUCPR – 2014) Duas ondas produzem ondas coerentes na superfície de um líquido. A figura da interferência formada 

em um instante t é a seguir representada.   
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Considerando as linhas contínuas como cristas dessas ondas e as linhas descontínuas como vales, qual é a interferên-
cia observada respectivamente nos pontos A, B, C e D?  

 

A) Destrutiva, construtiva, destrutiva e construtiva. 
B) Destrutiva, destrutiva, construtiva e construtiva. 
C) Construtiva, construtiva, destrutiva e destrutiva. 
D) Impossível saber com base apenas na representação. 
E) Construtiva, destrutiva, construtiva e destrutiva. 

 
8. (UFPR – 2009) O primeiro forno de micro-ondas foi patenteado no início da década de 1950 nos Estados Unidos pelo 

engenheiro eletrônico Percy Spence. Fornos de micro-ondas mais práticos e eficientes foram desenvolvidos nos anos 
1970 e a partir daí ganharam grande popularidade, sendo amplamente utilizados em residências e no comércio. Em ge-
ral, a frequência das ondas eletromagnéticas geradas em um forno de micro-ondas é de 2450 MHz. Em relação à Físi-
ca de um forno de micro-ondas, considere as seguintes afirmativas:  

 

I. Um forno de micro-ondas transmite calor para assar e esquentar alimentos sólidos e líquidos.  
II. O comprimento de onda dessas ondas é de aproximadamente 12,2 cm.  
III. As ondas eletromagnéticas geradas ficam confinadas no interior do aparelho, pois sofrem reflexões nas paredes 

metálicas do forno e na grade metálica que recobre o vidro da porta.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

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

 
9. (UFPR – 2009) Uma fila de carros, igualmente espaçados, de tamanhos e massas iguais faz a travessia de uma ponte 

com velocidades iguais e constantes, conforme mostra a figura abaixo. Cada vez que um carro entra na ponte, o im-
pacto de seu peso provoca nela uma perturbação em forma de um pulso de onda. Esse pulso se propaga com veloci-
dade de módulo 10 m/s no sentido de A para B. Como resultado, a ponte oscila, formando uma onda estacionária com 
3 ventres e 4 nós. Considerando que o fluxo de carros produza na ponte uma oscilação de 1 Hz, assinale a alternativa 
correta para o comprimento da ponte.  
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A) 10 m.  
B) 20 m.  
C) 30 m.  
D) 15 m.  
E) 45 m.  

 
10. (Enem – 2014) Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendidas em postos e, conse-

quentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, 
na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fa-
zendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do 
feixe refratado indicará a adulteração no combustível. 
 
Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado? 

 

A) Mudou de sentido. 
B) Sofreu reflexão total. 
C) Atingiu o valor do ângulo limite. 
D) Direcionou-se para a superfície de separação. 
E) Aproximou-se da normal à superfície de separação. 

 
11. (Enem – 2014) Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comuni-

cam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da 
parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher 
metade da parte de baixo. 

 
 

Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? 
 

A)   8. 
B) 16. 
C) 10. 
D) 18. 
E) 24. 

 
12. (Enem – 2013) Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de  

janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico: 
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A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a 
probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? 

 

A) 3/242. 
B) 5/22. 
C) 6/25. 
D) 7/15. 
E) 1/20. 

 

 
13. (Enem – 2014) Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá–la no solo, compactá–la e 

protegê–la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um 
prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. 

 

 
 

Considere um silo de 2 m de altura, 6 m de largura de topo e 20 m de comprimento. Para cada metro de altura do silo, 
a largura do topo tem 0,5 m a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 
m3 desse tipo de silo.  

     EMBRAPA. Gado de corte. Disponível em: <www.cnpgc.embrapa.br>. Acesso em 1 ago 2012 (adaptado) 
 

Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é: 
 

A) 110. 
B) 125. 
C) 130. 
D) 220. 
E) 260. 

 
14. (Enem – 2012) Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de qua-

drados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir. 
 

 
 

Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1/4 da 
medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais: um para a parte sombre-
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ada da figura, que custa R$ 30,00 o m², e outro para a parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 
50,00 o m². 
De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? 

 

A) R$ 22,50. 
B) R$ 40,00. 
C) R$ 42,50. 
D) R$ 45,00. 
E) R$ 35,00. 

 
15. (Enem – 2012) José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, nos quais, em cada uma das seis faces, há 

um número de 1 a 6. Cada um deles jogará dois dados simultaneamente. José acredita que, após jogar seus dados, os 
números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. Já Paulo acredita que sua soma será igual a 4 e 
Antônio acredita que sua soma será igual a 8. 
Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respectiva soma é 

 

A) José e Antônio, já que há 6 possibilidades tanto para escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há ape-
nas 4 possibilidades para a escolha de Paulo. 

B) José, já que há 6 possibilidades para formar sua soma, 5 possibilidades para formar a soma de Antônio e apenas 3 
possibilidades para formar a soma de Paulo. 

C) José e Antônio, já que há 3 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há 
apenas 2 possibilidades para a escolha de Paulo. 

D) Antônio, já que sua soma é a maior de todas as escolhidas. 
E) Paulo, já que sua soma é a menor de todas. 

 
16. (Unicuritiba – 2011) Os agentes internos do relevo são responsáveis pela criação ou modificação da fisionomia da pai-

sagem. Um desses agentes é provocado por forças no interior da Terra que atuam de forma lenta e prolongada na 
crosta terrestre. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformações, formação de falhas e de dobramentos 
na superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. 

 

Assinale a opção que corresponde ao agente interno do relevo descrito anteriormente. 
 

A) Movimento tectônico. 
B) Epirogênese. 
C) Vulcanismo. 
D) Desmoronamento. 
E) Erosão. 

 
17.  (UFRJ – 2004)  Leia o texto sobre a economia rural e suas transformações. 

 
A economia rural tornou-se também consumidora de mercadorias do setor industrial. À medida que se voltava para as 
necessidades da economia urbana, a agricultura modernizava sua base técnica, utilizando máquinas e insumos. Com 
isso, ela acabou incorporando as indústrias químicas, de máquinas e equipamentos e de beneficiamento. Organizam-
se desde o plantio até a distribuição do produto. 
Adap. MAGNOLI, D.; ARAÚJO, R. Geografia: paisagem e território: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2001. 3. ed. p. 198. 

 

O texto acima se refere: 
 

A) aos complexos rurais. 
B) aos complexos agroexportadores. 
C) aos complexos agropecuários. 
D) aos complexos agroindustriais. 
E) ao "agribusiness". 

 
18. (Enem – 2013) De todas as transformações impostas pelo meio técnico-científico-informacional à logística de transpor-

tes, interessa-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples: o potencial que tal “ferramenta lo-
gística” ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transportes condizente com a escala geográfica do Brasil. 
HUERTAS, D. M. O papel dos transportes na expansão recente da fronteira agrícola brasileira. Revista Transporte y Territorio, Universidade de Bue-
nos Aires, n. 3, 2010 (adaptado). 
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 A necessidade de modais de transporte interligados, no território brasileiro, justifica-se pela(s)  
 

A) grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte.    
B) variações climáticas no território, associadas à interiorização da produção.    
C) formação geológica do país, que impede o uso de um único modal.    
D) proximidade entre a área de produção agrícola intensiva e os portos.    
E) diminuição dos fluxos materiais em detrimento de fluxos imateriais.    

 
19. (Enem – 2014) O processo registrado no gráfico gerou qual das seguintes consequências demográficas? 
 

 
 

A) Decréscimo da população absoluta. 
B) Diminuição da proporção de adultos. 
C) Expansão de políticas de controle da natalidade. 
D) Aumento da renovação da população economicamente ativa. 
E) Redução do crescimento vegetativo. 

 
20. (Enem – 2012) A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a combustão que utilizam 

derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de 
crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os 
transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. 
MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: Garamond, 2011 (adaptado). 

 

Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transportes e uma medida para promover a redu-
ção de seu uso estão indicados, respectivamente, em: 

 

A) Derretimento das calotas polares – incentivo aos transportes de massa. 
B) Aumento da poluição sonora – construção de barreiras acústicas. 
C) Incidência da chuva ácida – estatização da indústria automobilística. 
D) Propagação de doenças respiratórias – distribuição de medicamentos gratuitos. 
E) Elevação das temperaturas médias – criminalização da emissão de gás carbônico. 

 
21. (UEM – CVU 2013) Sabemos que as lutas têm sua história própria e sua especificidade sendo ramificada em diversas 

modalidades; portanto, sobre as lutas, assinale o que for CORRETO.  
 

A) O judô foi criado no fim do século XIX, concomitantemente com as transformações sociais e políticas do mundo 
que eclodiam no Japão, apontando para sua relação com as mudanças na dinâmica social. A modalidade era um 
produto tipicamente ocidental, principalmente no período de internacionalização do Japão, servindo como signo 
desse país.  

B) A capoeira é uma manifestação cultural brasileira nascida em circunstâncias de luta por liberdade nos tempos da 
escravidão.  

C) Jiu-jitsu é uma arte marcial que nasceu no Japão e era praticada pelos samurais da época feudal. 
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D) Cocorinha, esquiva lateral, negativa e rolar são movimentos característicos da capoeira.  
E) Documentos arqueológicos demonstram que a prática das lutas teve início 2000 anos a.C. 

 
22. (1º Simulado TECPUC – 2015) O MMA, sigla que em inglês significa Artes Marciais Misturadas, tem alcançado altos 

índices de popularidade. Sobre o assunto, assinale o que for CORRETO. 
 

A) No conjunto de regras usadas no MMA, a utilização de luvas (que devem pesar entre 250 e 400 gramas) ganha 
destaque, mas requer a aprovação de uma comissão atlética. Entretanto, o atleta pode abrir mão de utilizá-las du-
rante o combate. 

B) Uma regra importante do MMA diz respeito ao peso do competidor, que pode variar entre o peso mosca (56,7 kg) e 
os superpesados (acima de 120 kg), contudo, eles podem se deparar em combate. 

C) Com o combate em andamento, todas as ações e penalidades são avaliadas exclusivamente pelo árbitro dentro da 
área da luta. 

D) O MMA possui um conjunto de regras bem rigorosas que o diferem do antigo vale tudo.  
E) Nas regras do MMA, existem poucos itens considerados faltas. Assim, o combate se caracteriza por uma grande li-

berdade de ação e golpes que podem ser decisivos no resultado, tais como: bater nos rins com os calcanhares, 
agarrar a clavícula e dar cabeçada.  

 
23. (1º Simulado TECPUC – 2015) No jogo puxa-empurra sobre o arco, “os alunos em duplas iniciam na posição de pé, 

sobre uma arco colocado ao chão, com os pés direitos se tocando em sua porção lateral e com suas mangas direitas 
seguras um pelo outro (sode-kumikata). A meta do jogo é obrigar o companheiro a retirar pelo menos um dos pés da li-
nha traçada ou fazê-lo tocar com qualquer outra parte do corpo no chão, por meio de puxadas e empurrões na manga 
do uniforme. Além de motivante, esse jogo auxilia no desenvolvimento cognitivo e físico porque trabalha especificamen-
te: 

 

A) pensamento estratégico, equilíbrio e velocidade. 
B) pensamento tático, equilíbrio e força. 
C) pensamento tático, resistência aeróbica e agilidade.  
D) pensamento estratégico, resistência aeróbica e força.  
E) pensamento forte, equilíbrio e tática. 

 
24. (1º SIMULADO TEC PUC – 2015) Sobre lutas, assinale o que for CORRETO.  
 

A) Taekwondo, esgrima, kendo e a luta greco-romana são lutas que compõem o programa dos Jogos Olímpicos.  
B) As lutas orientais só foram disseminadas no mundo ocidental depois da década de 1960.   
C) Taekwondo é uma arte marcial de origem tailandesa com mais de 2000 anos de existência.  
D) Na atualidade, existem inúmeras lutas de origem oriental, como: kung fu, tai-chi-chuan, caratê, judô, jiu-jítsu, aikido, 

taekwondo, jet-kune-do, kendo, entre  outras. E também existem aquelas consideradas ocidentais, como: boxe, es-
grima, kick-boxe, entre outras. 

E) Karatê, boxe, muay thai e taekwondo são classificadas como lutas nas quais seus participantes não mantêm a dis-
tância entre si. 

 
25. (1º SIMULADO TEC PUC – 2015) O programa de exercícios deve ser adaptado ao individuo, e não ao contrário. Pes-

soas sedentárias devem começar em níveis baixos de intensidade e progredir gradualmente até níveis mais fortes, de 
acordo com seu interesse e sua condição atual. Pensando nisso, qual seria a forma correta para iniciar um programa 
de exercício físico com objetivo? 

 

A) Forma, tempo, intensidade e tipo. 
B) Força, intensa, aeróbio, aptidão física. 
C) Tipo, intensidade, tempo e frequência. 
D) Velocidade, flexibilidade, resistencia aeróbica e composição corporal. 
E) Tipo, intensidade, treino e frequência. 

 
26. (1º SIMULADO TECPUC – 2015) A Floresta Atlântica é uma formação vegetal que está presente em grande parte da 

região litorânea brasileira. Ocupa, atualmente, uma extensão de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. É 
uma das mais importantes florestas tropicais do mundo, apresentando uma rica biodiversidade. Ela encontra-se, infe-
lizmente, em processo contínuo de redução de sua área original. Isto ocorre desde a chegada dos europeus ao Brasil, 
quando se iniciou a extração do pau-brasil. Atualmente, a especulação imobiliária, o corte ilegal de árvores, a minera-
ção e a poluição ambiental são os principais fatores responsáveis pela extinção deste bioma. A seguir estão relaciona-
das algumas espécies vegetais encontradas na Floresta Atlântica: 



 

     1º SIMULADO TECPUC – 2015 
Pág. 11 

 

 

 
Açoita Cavalo Miúdo Luehea divaricata 
Araça Amarelo Psidium cattleianum 
Babosa Branca Cordia superba 
Café de Bugre Cordia ecalyculata 
Canafistula Peltophorum dubium 
Canela Amarela Ocotea corymbosa 
Canela Guaica Ocotea puberula 
Capixingui Croton floribundus 

 
Analisando os nomes científicos dessas plantas podemos afirmar que: 

 

A) Ocotea puberula e Ocotea preciosa pertencem obrigatoriamente a mesma ordem. 
B) Temos oito espécies pertencentes a seis gêneros diferentes. 
C) Peltophorum corresponde ao gênero e dubium à subespécie. 
D) Todas as espécies relacionadas acima pertencem a uma mesma família. 
E) Podemos afirmar que a Babosa Branca pertence à espécie superba. 

 
27. (1º SIMULADO TECPUC – 2015) Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios: a falta de hialoplasma e ribossomos 

impede que eles tenham metabolismo próprio. Assim, para executar o seu ciclo de vida, o vírus precisa de um ambien-
te que tenha esses componentes. Esse ambiente precisa ser o interior de uma célula que, contendo ribossomos e ou-
tras substâncias, efetuará a síntese das proteínas dos vírus e, simultaneamente, permitirá que ocorra a multiplicação 
do material genético viral. 
Em muitos casos, os vírus modificam o metabolismo da célula que parasitam, podendo provocar a sua degeneração e 
morte. Para isso, é preciso que o vírus inicialmente entre na célula: muitas vezes, ele adere à parede da célula e "inje-
ta" o seu material genético ou então entra na célula por englobamento – por um processo que lembra a fagocitose, a 
célula "engole" o vírus e o introduz no seu interior. Sobre os vírus, marque a única alternativa correta. 

 

A) O vírus bacteriófago é mais sensível à ação dos antibióticos do que as próprias bactérias infectadas 
B) O material genético dos vírus é sempre protegido por uma membrana lipoprotéica dupla e porosa. 
C) Os retrovírus caracterizam-se pela presença da transcriptase reversa, capaz de promover o processo de transcri-

ção ao contrário. 
D) O ciclo viral lítico culmina com a síntese de ribossomos virais e a produção de DNA e proteínas virais. 
E) Para cultivar vírus em laboratório é necessário um meio de cultura rico em glicose e aminoácidos. 

 
28. (1º SIMULADO TEC PUC – 2015) Os protozoários são classicamente divididos em quatro grupos, de acordo com o seu 

meio de locomoção. Os ciliados se locomovem na água através do batimento de cílios, enquanto os flagelados utilizam 
o movimento de um ou mais flagelos. Os rizópodos utilizam pseudópodos ("falsos pés"), moldando a forma do seu pró-
prio corpo para se locomover. Os protozoários que não possuem organelas locomotoras nem vacúolos contráteis são 
chamados esporozoários. Assinale a seguir a única alternativa correta sobre os protozoários. 

 

A) A Entamoeba hystolitica locomove-se utilizando hidropropulsão sendo capaz de realizar reprodução sexuada e as-
sexuada 

B) A doença de chagas é causada por um protozoário do gênero Triatoma sp. 
C) Não são conhecidos mecanismos de reprodução sexuada entre os protozoários ciliados. 
D) O Plasmodium falciparum é transmitido ao homem por picadas do percevejo barbeiro. 
E) Protozoários são seres de nutrição heterotrófica, pois não possuem clorofila nem pigmentos associados à fotossín-

tese. 

 
29. (1º SIMULADO TECPUC – 2015) A parte comestível do cogumelo Shitake, muito utilizado na culinária orienta,l corres-

ponde ao: 
 

A) basidiocarpo de basidiomiceto. 
B) corpo de frutificação do ascomiceto. 
C) micélio monocariótico do basidiomiceto. 
D) micélio monocariótico do zigomiceto 
E) sorédio do fungo. 
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30. (UDESC – 2008) O Reino das plantas é constituído por diferentes grupos de plantas, nos quais se encontram as Briófi-
tas (filo/divisão Bryophyta) e as Pteridófitas (filo/divisão Pterophyta). A respeito dessas plantas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) Na reprodução das Briófitas e Pteridófitas, a meiose ocorre para formação de esporos. 
B) Briófitas e Pteridófitas dependem da água para a reprodução, pois seus gametas são flagelados. 
C) Briófitas e Pteridófitas possuem um sistema eficiente de vasos condutores de seiva. 
D) Briófitas e Pteridófitas apresentam alternância de gerações, sendo as gerações duradouras 

as gametofíticas e esporofíticas, respectivamente. 
E) Pteridófitas possuem raízes, caule e folhas verdadeiras, enquanto as Briófitas possuem rizoides, cauloides e filoi-

des. 
 

31. (UFPR – 2015) Um dos exemplos de cultura produzida durante o período do império islâmico foi o “Cânone de Medici-
na”, escrito pelo médico e filósofo muçulmano Avicena entre 1012 e 1015. Essa obra sintetizou elementos da literatura 
médica siríaca, helenística e bizantina, e foi muito empregada por sábios ocidentais até o século XVII. Sobre o império 
islâmico no período do século VII a XV, considerando o exemplo da obra de Avicena, é correto afirmar:  

 

A) O império islâmico permitiu grande circulação cultural por se expandir lentamente durante sua existência, ao ritmo 
da conversão e assimilação dos povos e das culturas da Europa à Ásia, devido à estratégia de não violência e de 
tolerância religiosa pregada pelo Corão, presente na obra de Avicena.  

B) O império islâmico permitiu uma grande circulação de culturas da Europa à China devido à sua rápida expansão 
em menos de um século com o apoio de exércitos cristãos, o que explica a presença de obras como a de Avicena 
em território europeu cristão.  

C) Durante seu apogeu, o império islâmico restringiu a circulação de obras europeias cristãs em territórios muçulma-
nos e impôs a adoção de obras científicas islâmicas, como a de Avicena, aos povos não islâmicos.  

D) O império islâmico permitiu uma grande circulação de culturas da Europa até a China, devido a sua relativa tole-
rância religiosa e a seu incentivo à assimilação e transmissão de conhecimentos dos diferentes povos conquista-
dos, como atesta a obra de Avicena.  

E) O império islâmico, durante seu apogeu, incentivou a busca pelo conhecimento científico nos territórios conquista-
dos, como atesta a obra de Avicena, mas não logrou sucesso na Europa ocidental, devido ao bloqueio religioso es-
tabelecido pela Igreja Católica. 

 
32. (UFPR – 2015) “(...) a aldeia é um espaço escolhido e organizado pelo próprio índio, e ‘o aldeamento é resultado de 

uma política feita por vontade dos europeus para concentrar comunidades indígenas’."  
(Aldeias que não estão no mapa. Entrevista com a Profa. Dra. Nanci Vieira de Oliveira por Maria Alice Cruz. Jornal da Unicamp. 197, novembro de 
2002, p.5.).  

 

A afirmação acima refere-se aos aldeamentos missionários e às transformações que eles trouxeram à vida dos indíge-
nas no período colonial da América portuguesa. Os objetivos das missões jesuíticas eram: 

 

A) a catequese, a proteção dos indígenas e a assimilação dos nativos ao sistema colonial, o que implicou para os ín-
dios a modificação de hábitos, crenças religiosas, sistema de trabalho e organização habitacional.  

B) a aculturação, a conversão religiosa e a escravização dos indígenas para extração do pau-brasil, o que implicou 
para os índios a mestiçagem com os brancos europeus e a modificação da sua organização social.  

C) a catequese, o isolamento político e cultural dos jesuítas e o controle das áreas de fronteiras com as colônias es-
panholas, o que implicou para os índios uma grande mortalidade por conta dos confrontos com os espanhóis.  

D) a aculturação e a proteção dos indígenas perante os bandeirantes, o que implicou para os índios a conversão reli-
giosa e a formação de clérigos e de noviças para a Companhia de Jesus.  

E) a catequese e a escravidão dos indígenas como mão de obra para a monocultura, o que implicou para os índios a 
mestiçagem com os escravos negros e a modificação de sistema de trabalho e organização social. 
 
 

33. (Fuvest – 2015) “Em certos aspectos, os gregos da Antiguidade foram sempre um povo disperso. Penetraram em pe-
quenos grupos no mundo mediterrânico e, mesmo quando se instalaram e acabaram por dominá-lo, permaneceram 
desunidos na sua organização política. No tempo de Heródoto, e muito antes dele, encontravam-se colônias gregas 
não somente em toda a extensão da Grécia atual, como também no litoral do Mar Negro, nas costas da atual Turquia, 
na Itália do sul e na Sicília oriental, na costa setentrional da África e no litoral mediterrânico da França. No interior desta 
elipse de uns 2500 km de comprimento, encontravam-se centenas e centenas de comunidades que amiúde diferiam na 
sua estrutura política e que afirmaram sempre a sua soberania. Nem então nem em nenhuma outra altura, no mundo 
antigo, houve uma nação, um território nacional único regido por uma lei soberana, que se tenha chamado Grécia (ou 
um sinônimo de Grécia)”.  
M. I. Finley. O mundo de Ulisses. Lisboa: Editorial Presença, 1972. Adaptado.  
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Com base no texto, pode-se apontar CORRETAMENTE: 
 

A) a necessidade de profunda centralização política, como a ocorrida entre os romanos e cartagineses, para que um 
povo pudesse expandir seu território e difundir sua produção cultural.  

B) a carência, entre quase todos os povos da Antiguidade, de pensadores políticos, capazes de formular estratégias 
adequadas de estruturação e unificação do poder político.  

C) a inadequação do uso de conceitos modernos, como nação ou Estado nacional, no estudo sobre a Grécia antiga, 
que vivia sob outras formas de organização social e política.  

D) a desorganização política da Grécia antiga, que sucumbiu rapidamente ante as investidas militares de povos mais 
unidos e mais bem preparados para a guerra, como os egípcios e macedônios. 

E) a valorização, na Grécia antiga, dos princípios do patriotismo e do nacionalismo, como forma de consolidar política 
e economicamente o Estado nacional. 

 
34. (Enem – 2014) 
 

 
De volta do Paraguai  

 
“Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da  
escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade!...” 

 
AGOSTINI. A vida fluminense. ano 3, n. 128, 11 jun 1870. Em: LEMOS, R. (Org.) Uma história do Brasil através da caricatura (1840-2001). Rio de  
Janeiro: Letras & Expressões, 2001. (Adaptado). 

 
Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos “Voluntários da Pátria” que lutaram na Guerra do Pa-
raguai (1864-1870), evidenciada na: 

 

A) concessão de alforrias aos militares escravos. 
B) negação da cidadania aos familiares cativos. 
C) perseguição dos escravistas aos soldados negros. 
D) punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente. 
E) suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. 

 
35. (PUC – Inverno 2014) No período de 1964 a 1985, o processo democrático foi suspenso no Brasil e se institui um regi-

me ditatorial dominado por militares e por setores civis. Foi um período bastante complexo e tumultuado da História do 
Brasil. Sob o aspecto econômico, houve um período que os militares chamaram de “Milagre Brasileiro” e que foi foco de 
uma intensa campanha de propaganda para justificar o regime ditatorial perante a massa da população. Sobre o “Mila-
gre Brasileiro”, é CORRETO afirmar: 

 

A) Foi baseado exclusivamente na utilização de recursos internos provenientes da venda de produtos tropicais da 
agricultura de exportação. O projeto se baseava em uma visão nacionalista que pretendia desenvolver o país sem 
colocá-lo em dependência em relação a credores externos. Havia também uma preocupação de desenvolver um 
setor tecnológico independente que pudesse dar conta da demanda por novas metodologias de produção na indús-
tria e na agricultura. 
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B) Está relacionado com acordos bilaterais assinados com os Estados Unidos depois do Golpe de 1964. Os Estados 
Unidos temiam que o Brasil seguisse o caminho de Cuba, implantando um regime de inspiração soviética. Para 
promover o crescimento econômico do país e uma melhoria no padrão de vida dos brasileiros, os norte-americanos 
baixaram muito as taxas de importação de produtos brasileiros, como as matérias-primas e alimentos. De forma 
semelhante, passaram a vender produtos industrializados a preços reduzidos para atender às demandas do mer-
cado brasileiro e, assim, oferecer a sensação de prosperidade e de crescimento econômico. 

C) O crescimento econômico foi resultado exclusivo dos grandes investimentos federais em infraestrutura, como a 
construção de autoestradas, ferrovias, aparelhamento de portos e aeroportos, usinas termelétricas, além de um in-
vestimento maciço na educação primária e secundária. O governo federal também realocou recursos internos, pro-
venientes da redução da máquina pública, e colocou-os à disposição de empreendedores nacionais que tivessem 
interesse em abrir empresas agrícolas, comerciais e industriais, por meio de empréstimos dos bancos estatais. 

D) Estendeu-se de 1969 a 1973, combinando o extraordinário crescimento econômico com taxas relativamente baixas 
de inflação. O PIB cresceu na média anual 11,2%, tendo seu pico em 1973, com uma variação de 13%. A inflação 
média anual não passou de 18%. No entanto, todo esse crescimento foi propiciado por grandes empréstimos inter-
nacionais feitos pelo governo brasileiro, o que tornou o país altamente vulnerável às crises internacionais e depen-
dente de credores externos, como pôde ser visto depois de 1974, além de resultar em achatamento dos salários 
dos trabalhadores. 

E) Foi resultado de uma visão pragmática do Regime Militar. Como as democracias liberais, como os Estados Unidos 
e a Grã-Bretanha, se recusavam a repassar tecnologia para a indústria brasileira, os militares, a despeito de suas 
convicções ideológicas, se aproximaram da URSS, que aderiu ao projeto de desenvolvimento brasileiro, com re-
cursos financeiros e apoio tecnológico. 

 
36. (1º Simulado TECPUC – 2015) Nas Ciências Sociais, particularmente na Ciência Política, definir o Estado sempre foi 

uma tarefa prioritária. As tentativas nesta direção fizeram com que vários intelectuais vissem o Estado de formas dife-
rentes, com naturezas diferentes. Numa palestra intitulada Política como vocação, Max Weber nos adverte, por exem-
plo, que o Estado pode ser entendido como uma relação de homens dominando homens. No trecho da canção d´O 
Rappa, Tribunal de Rua, dominação é o que se percebe, também, na relação entre cidadãos e policiais (braço armado 
do Estado).  

 

A viatura foi chegando devagar  
E de repente, de repente resolveu me parar  
Um dos caras saiu de lá de dentro  
Já dizendo, aí compadre, você perdeu  
Se eu tiver que procurar você tá fodido  
Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo [...].  
O Rappa. Lado A Lado B. Warner, 1999.  

 
A partir da letra acima, como as ciências sociais relacionam o trecho da canção acima com a dominação do Estado?  

 

A) é estabelecida por meio da violência prioritariamente exercida contra grupos e classes excluídos social e economi-
camente.  

B) é exercida pela autoridade legal reconhecida, daí caracterizar-se fundamentalmente como dominação racional le-
gal.  

C) ocorre a partir da imposição da razão de Estado, ainda que contra as vontades dos cidadãos que, normalmente, 
àquela resistem.  

D) a exemplo da dominação de outras instituições, opera de forma genérica, exterior e coercitiva.  
E) é exercida através de medidas que visam a paz, manter a ordem e o respeito. 

 
37. (Enem – 2012) A lei não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores: a lei nasce das 

batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror: a lei nasce das 
cidades incendiadas, das terras devastadas; ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está ama-
nhecendo. 
FOUCAULT. M. Aula de 14 de janeiro de 1976. In: Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes. 1999 

 

O filósofo e sociólogo Michel Foucault (séc. XX) inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização 
social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é: 

 

A) combater ações violentas na guerra entre as nações. 
B) criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre os indivíduos de uma mesma nação. 
C) organizar as relações de poder na sociedade e entre os Estados. 
D) estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos. 
E) coagir e servir para refrear a agressividade humana. 
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38. (UFPA – 2013) As novas tecnologias da informação e comunicação tornaram-se uma realidade nas relações sociais 
contemporâneas e contribuem para a maior integração das pessoas neste início do século XXI. Sobre as alterações 
nas práticas culturais decorrentes dessas novas tecnologias informacionais, é correto afirmar:  

 

A) As dinâmicas das culturas vinculadas à virtualidade dos meios de comunicação consolidam a cultura popular em 
detrimento da cultura de massa e da indústria cultural.  

B) A violência urbana impede que sejam ampliadas as redes e grupos sociais tradicionalmente vinculados ao capita-
lismo, o que intensifica o uso convencional dos serviços dos correios.  

C) A educação e a religião estão apartadas do processo de utilização de mídias eletrônicas, e isso causou o afasta-
mento das pessoas das lutas por causas sociais mais amplas.  

D) As novas tecnologias de informação e comunicação têm sido utilizadas nas ações coletivas de pessoas envolvidas 
com as demandas dos movimentos sociais.  

E) As pessoas deixaram de contatar as redes sociais já consolidadas e as substituíram por encontros presenciais rea-
lizados por meio da rede mundial de computadores. 

 
39. (Enem – 2012) As mulheres quebradeiras de coco-babaçu dos Estados do Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins, na sua 

grande maioria, vivem numa situação de exclusão e subalternidade. O termo quebradeira de coco assume o caráter de 
identidade coletiva na medida em que as mulheres que sobrevivem dessa atividade e reconhecem sua posição e con-
dição desvalorizada pela lógica da dominação, se organizam em movimentos de resistência e de luta pela conquista da 
terra, pela libertação dos babaçuais, pela autonomia do processo produtivo. Passam a atribuir significados ao seu tra-
balho e as suas experiências, tendo como principal referência sua condição preexistente de acesso e uso dos recursos 
naturais.  
ROCHA, M. R. T. A luta das mulheres quebradeiras de coco-babaçu, pela libertação do coco preso e pela posse da terra. In: Anais do VII Congresso 
Latino-Americano de Sociologia Rural, Quito, 2006 (adaptado).  

 

A organização do movimento das quebradeiras de coco de babaçu é resultante da:  

 
A) falta de identidade coletiva das trabalhadoras, migrantes das cidades e com pouco vínculo histórico com as áreas 

rurais do interior do Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí.  
B) escassez de água nas regiões de veredas, ambientes naturais dos babaçus, causada pela construção de açudes 

particulares, impedindo o amplo acesso público aos recursos hídricos.  
C) dificuldade imposta pelos fazendeiros e posseiros no acesso aos babaçuais localizados no interior de suas proprie-

dades.  
D) progressiva devastação das matas dos cocais, em função do avanço da sojicultura nos chapadões do Meio-Norte 

brasileiro.  
E) constante violência nos babaçuais na confluência de terras maranhenses, piauienses, paraenses e tocantinenses, 

região com elevado índice de homicídios.  

 
40. (Unicentro – 2012) A vida política não acontece apenas dentro do esquema ortodoxo dos partidos políticos, da votação 

e da representação em organismos legislativos e governamentais. O que geralmente ocorre é que alguns grupos per-
cebem que esse esquema impossibilita a concretização de seus objetivos ou ideais, ou mesmo os bloqueia efetivamen-
te. [...] Às vezes, a mudança política e social só pode ser realizada recorrendo-se a formas não ortodoxas de ação polí-
tica.  

GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. Tradução Sandra Regina Netz. Porto Alegre : Artmed, 2008.  
 

 

Há um tipo comum de atividade política não ortodoxa, que busca promover um interesse comum ou assegurar uma me-
ta comum através de ações fora das esferas institucionais, denominada: 

 

A) mobilidade lateral. 
B) movimento social . 
C) Interação social. 
D) princípio preventivo.  
E) movimento de acomodação urbana.  

 
41. (Enem – 2014) É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o 

espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela pró-
pria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida.  

       SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 2001 (adaptado). 
 



 

     1º SIMULADO TECPUC – 2015 
Pág. 16 

 

 

Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir 
para o(a): 

 

A) dissolução do saber científico 
B) exaltação do pensamento clássico 
C) recuperação dos antigos juízos 
D) surgimento do conhecimento inabalável 
E) fortalecimento dos preconceitos religiosos 

 
42. (UEL – 2014) A figura a seguir mostra Atenas na atualidade. Observam-se as ruínas da Acrópolis – onde ficavam os 

templos como o Parthenon, o Teatro de Dionísio e a Asthy – com a Ágora (Mercado/Praça Pública) e as casas dos mo-
radores. 

 

 
 

Para Aristóteles, a boa convivência entre os habitantes da cidade ideal não seria nunca obtida com a mera apathia (au-
sência de paixões) platônica, mas somente através de uma boa medida entre razão e afetividade. Enfim, a arte não 
apenas é capaz de nos trazer saber, ela tem também uma função edificante e pedagógica.  
FEITOSA, C. Explicando a filosofia com arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004, p.123.)   

 
Com base na figura, no texto, nos conhecimentos sobre Aristóteles e na ideia de que os espaços do Teatro, da Ágora, 
dos Templos na cidade de Atenas foram imprescindíveis para a vocação formativa da arte na Grécia Clássica, conside-
re as afirmativas a seguir.  

 
I. A catarse propiciada pelas obras teatrais trágicas apresentadas na cidade grega operava uma transformação das 

emoções e tornava possível que os cidadãos se purificassem e saíssem mais elevados dos espetáculos. 
II. A obra poética educava e instruía o cidadão da cidade grega, e isso acontecia por consequência da satisfação que 

este sentia ao imitar os atos dos grandes heróis que eram encenados no teatro. 
III. O poeta demonstrava o universal como possível ao criar modelos de situações exemplares, que permitem fortale-

cer o sentimento de comunidade. 
IV. O belo nas diversas artes, como nos poemas épicos, na tragédia e na comédia, desvinculava- -se dos laços morais 

e sociais existentes na pólis, projetando-se em um mundo idealizado. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
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A) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
B) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
C) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
D) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
E) Somente as afirmativas I, II e III são corretas 

 
43.  (PUC – 2013) A eudaimonia ou felicidade ocupa lugar de destaque nas teorias éticas da Antiguidade grega. Sobre 

esse assunto é INCORRETO afirmar que: 
 

A) os prazeres em geral são a fonte da eudaimonia, de acordo com Epicuro.   
B) a felicidade, segundo os estoicos, é resultado da harmonia do homem com o mundo natural ou cosmos, que é raci-

onal.  
C) o autocontrole racional ou a contensão do prazer é o meio de assegurar a felicidade, para os estoicos.  
D) a eudaimonia está ligada à amizade, de acordo com os epicuristas. 
E) a virtude, segundo Aristóteles, está na "justa medida", que permite ao homem atingir a eudaimonia, finalidade da 

vida na polis.  

 
44. (UEL – 2014) Leia o texto a seguir.  
 

Descartes, na segunda parte do Discurso do Método, apresenta uma crítica às cidades antigas por serem caóticas. 
Tais cidades, por terem sido no início pequenos burgos e havendo se transformado, ao longo do tempo, em grandes 
centros, são comumente mal calculadas. Suas ruas curvas e desiguais foram obra do acaso e não uma disposição da 
vontade de alguns homens que se utilizaram da razão. 
(Adaptado de: DESCARTES, R. Discurso do Método. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p.43-44. Coleção Os Pensadores.) 

 

Com base no texto, nos conhecimentos sobre o racionalismo cartesiano e sobre uma possível relação com o tema do 
planejamento e da construção das cidades, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) A experiência sensível era o princípio capaz de fundamentar as leis do conhecimento, permitindo certo ordenamen-

to das construções nas cidades.  
B) A mente é como uma folha em branco, isenta de impressões, assim, o conhecimento que nos permite edificar as 

cidades inicia-se na execução. 
C) A arquitetura das cidades compreende as edificações planejadas, em que coincidem a ordem racional e a ordem 

da realidade objetiva. 
D) O conhecimento se constrói num processo que vai do particular para o universal, o que valoriza o caráter indutivo 

na construção das cidades. 
E) Os engenheiros e os mestres de obras se utilizam do conhecimento empírico para a edificação e o planejamento 

de nossas cidades. 

 
45. (UEM – 2014) “A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, 

isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria 
prática. E é um meio-termo entre dois vícios, um por excesso e outro por falta; pois que, enquanto os vícios ou vão mui-
to longe ou ficam aquém do que é conveniente no tocante às ações e paixões, a virtude encontra e escolhe o meio-
termo.”  

     (ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, Livro II, cap. 6. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 73).  
 

A partir do trecho citado, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Os vícios são disposições que fogem à moderação, seja porque não atingem esse equilíbrio, seja porque o ultra-
passam. 

B) O meio-termo da ação virtuosa é uma regra única e absoluta, por isso é uma mediania e não uma média. 
C) A coragem é uma ação viciosa que está a meio termo entre os vícios da covardia e do destemor.  
D) A virtude é uma disposição decorrente de um raciocínio que busca um agir equilibrado ou moderado. 
E) O meio-termo da ação virtuosa implica a concessão de algo e impede que o agente defenda, com contundência, 

seu ponto de vista. 

 
46. (Fuvest – 2012) "Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas ade-

quados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sis-
temas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades re-
gionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idio-
ma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. 
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Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável 
força contrária à variação." 

                   Celso Cunha. Nova gramática do português contemporâneo. Adaptado.  
 
A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é: 

 

A) o conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada 
exemplar.  

B) o sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística, sob pena de empobrecimento do léxico. 
C) a modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos 

falantes. 
D) a modalidade padrão que deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a 

um sistema linguístico. 
E) um complexo de sistemas e subsistemas cujo funcionamento é prejudicado pela heterogeneidade social. 

 
47.  (Enem – 2013)  
 

Até quando? 
Não adianta olhar pro céu 
Com muita fé e pouca luta 
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 
E muita greve, você pode, você deve, pode crer 
Não adianta olhar pro chão 
Virar a cara pra não ver 
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 
GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

 
As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto 

 

A) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 
B) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. 
C) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 
D) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 
E) originalidade, pela concisão da linguagem. 

 
48. (Uneb – BA – Adaptado) Leia, com atenção, o fragmento de “O Pagador de Promessas” de Dias Gomes e faça o que 

se pede: 
 

(...) 
MINHA TIA 
Caruru de Santa Bárbara. Antigamente a gente fazia isso e era de graça. Hoje, com a vida do jeito que está, a gente-
tem mesmo é que cobrar. 
GALEGO (Atravessa a praça com um prato de sanduíches na mão e vai a Zé-do-Burro) Pero yo no cobro nada. (Ofere-
ce) Oferta da casa. 
ZÉ 
Pra mim? 
GALEGO 
Si, para usted. Cachorro-quente. Después trarê um cafezito. 
ZÉ 
Não, obrigado. 
GALEGO 
Pode aceitar sem constrangimento. E podemos até hacer um negócio. Se usted promete no arredar pé de cá, yo me 
comprometo a fornecer comida e bebida gratuitamente para los dos. 
ZÉ 
Não, não tenho fome. 
GALEGO 
(Muito preocupado) Pero, asi usted no poderá resistir! 
ZÉ 
Não importa. 
GALEGO 
(Oferece a Rosa) A senhora não quer?... 



 

     1º SIMULADO TECPUC – 2015 
Pág. 19 

 

 

ROSA 
Não estou com vontade. 
GALEGO 
(Encolhe os ombros, conformado) Bien... (Volta à venda) 
SECRETA 
(Para o Galego) Uma meladinha. Galego serve a cachaça com mel. 
(Notando a apreensão de Rosa) Que há? 
ROSA 
Ele não é nosso amigo. 
ZÉ 
E que tem isso? 
ROSA 
Ouvi dizer que é da polícia. 
ZÉ 
Não sou nenhum criminoso, não fiz mal a ninguém. 
(...) 

GOMES, Alfredo Dias. O pagador de promessas. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d. p. 83-85. 
 

O fragmento, no contexto da obra, permite considerar CORRETA a alternativa: 
 

A) Rosa resiste ao assédio de Bonitão motivada pelo desejo de persuadir Zé-do-Burro da urgência de voltar para a  
roça. 

B) Minha Tia, ao cobrar pelo caruru de Santa Bárbara, evidencia a sua descrença nos valores religiosos do  
candomblé. 

C) Galego, num gesto desinteressado, mostra o quanto está solidário com Zé-do-Burro. 
D) Zé-do-Burro, envolvido totalmente com o objetivo de cumprir a promessa, mantém-se alheio ao comportamento 

transgressor de Rosa. 
E) Rosa revela consciência do risco que representa a persistência de Zé de contrapor-se à autoridade constituída. 

 
49. (Unesp – 2013) Leia os versos abaixo para responder à questão que segue: 
 

A cada canto um grande conselheiro, 
Que nos quer governar cabana, e vinha, 
Não sabem governar sua cozinha, 
E podem governar o mundo inteiro. 
(...) 
Estupendas usuras nos mercados, 
Todos, os que não furtam, muito pobres, 
E eis aqui a Cidade da Bahia. 
(Gregório de Matos. Descreve o que era realmente naquele tempo a cidade da Bahia de mais enredada por menos confusa) 

 

O poema, escrito por Gregório de Matos no século XVII,  
 

A) critica a colonização portuguesa e defende, de forma nativista, a independência brasileira.    
B) representa, de maneira satírica, os governantes e a desonestidade na Bahia colonial.    
C) tem inspiração neoclássica e denuncia os problemas de moradia na capital baiana.    
D) revela a identidade brasileira, preocupação constante do modernismo literário.    
E) valoriza os aspectos formais da construção poética parnasiana e aproveita para criticar o governo.   

  
50. (UEL – PR) Leia os versos abaixo e faça o que se pede: 
 

“Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, 
Que vive de guardar alheio gado; 
De tosco trato, de expressões grosseiro, 
Dos frios gelado e dos sóis queimado. 
Tenho próprio casal e nele assisto 
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite; 
Das brancas ovelhinhas tiro o leite, 
E mais as finas lãs, de que me visto. 
Graças, Marília bela, 
Graças à minha Estrela!” 
Tomás Antônio Gonzaga 
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O texto tem traços que caracterizam o período literário ao qual pertence. Uma qualidade patente nesta estrofe é: 
 

A) o misticismo. 
B) o nacionalismo. 
C) o regionalismo. 
D) o bucolismo. 
E) o indianismo. 

 
51. (Enem – 2009) A música pode ser definida como a combinação de sons ao longo do tempo. Cada produto final oriundo 

da infinidade de combinações possíveis será diferente dependendo da escolha das notas, de suas durações, dos ins-
trumentos utilizados do estilo de música, da nacionalidade do compositor e do período em que as obras foram compos-
tas. Sobre a música assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A Bossa Nova surgiu na década de 80, sendo considerada um estilo exclusivo do Brasil, tendo como principais re-
presentantes Tom Jobim, Vinícius de Morais e João Gilberto. 

B) O samba é um gênero musical que surgiu no Brasil, mas que tem suas raízes nas danças e na musicalidade afri-
cana. Uma das características mais marcantes desse estilo é a batida forte e a ausência de instrumentos de per-
cussão. 

C) Músicas Pop são aquelas direcionadas normalmente a grandes públicos, e que na sua maioria consiste em can-
ções longas e com letras carregadas de complexidade e uso de inovações tecnológicas. 

D) A música Folk combina elementos da música folclórica e do rock, cresceu nos Estados Unidos e no Canadá em 
meados da década de 1960, o som era composto por harmonias vocais destorcidas, Bob Dylan é um dos grandes 
nomes que difundiram esse gênero musical. 

E) O Choro é um gênero musical criado a partir da mistura de elementos das danças de salão europeias e da música 
popular portuguesa, com influências da música africana. 
 

52. (Enem – 2012) 
 

O quadro Les Demoseilles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a 
revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela: 

 

 
 

A) Mulher como temática central da obra. 
B) Cena representada por vários modelos. 
C) Oposição entre tons claros e escuros. 
D) Pintura de modelos em planos irregulares. 
E) Nudez explorada como objeto de arte. 

 
53. (Enem – 2010) Na busca constante pela sua evolução, o ser humano vem alternando a sua maneira de pensar, de 

sentir e de criar. Nas últimas décadas do século XVIII e no início do século XIX, os artistas criaram obras em que pre-
dominam o equilíbrio e a simetria de formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela imagem da respeitabilida-
de da sobriedade, do concreto e do civismo. Esses artistas misturam o passado ao presente, retratando os persona-
gens da nobreza e da burguesia, além de cenas míticas e histórias cheias de vigor. 
RAZOUK, J. J (Org) Histórias Reais e Belas nas telas. Posigraf:2003. 
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Atualmente, os artistas apropriam-se de desenhos, charges, grafismo e até de ilustrações de livros para compor obras 
em que se misturam personagens de diferentes épocas, como na seguinte imagem: 

 

 

 
A) Michael Jackson – Andy Warhol 

 
B) Andy Warhol – Marilyn Monroe  

 
 

C) Pablo Picasso – retrato de Jaquenine Roque com as mãos cruzadas. 
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D) Pablo Picasso – Mulher Chorando 

 

 
E) Unny Filez – Monabean 

 
 

 
 

54. (1º Simulado TECPUC – 2015) O Renascimento artístico e cultural europeu foi resultado de um processo lento que 
teve seu iniciou na Idade Média e durou até a Idade Moderna. O homem renascentista criou uma nova mentalidade crí-
tica e reformada, diferente da medieval voltada para o espiritual e o místico.  Sobre as principais características das ar-
tes visuais no Renascimento, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O plano reto e motivos religiosos. 
B) O antropocentrismo. 
C) Resgate dos valores do classicismo. 
D) A adoção da perspectiva 
E) Princípios matemáticos e racionais. 

 
55. (UFPB – PB) "Decepcionados com o presente e descrentes do futuro, negavam o sistema através da música, da droga, 

como LSD, e da reclusão em comunidades afastadas, onde o amor, o sexo e o corpo eram mais liberados e o contato 
com a natureza era maior e cuidadosamente preservado. Acreditando no poder do amor e da flor, buscavam a paz, o 
prazer, a liberdade e o lúdico, voltando-se para a dança e o misticismo oriental." 
(Alves, Júlia Falivene. A invasão cultural norte-americana. 16 ed., São Paulo: Moderna, 1988, p. 100).  

 

Qual movimento relacionado a seguir essa descrição caracteriza? 
 

A) Naturismo. 
B) Hippie. 
C) Punk. 
D) Mangue beat. 
E) Tropicalismo. 
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56. (PUCPR – 2015) Read the text: 
 

Brainy, Yes, but Far From Handy 
 

STANFORD, Calif. — In factories and warehouses, robots routinely outdo humans in strength and precision. Artificial in-
telligence software can drive cars, beat grandmasters at chess and leave “Jeopardy!” champions in the dust.  
But machines still lack a critical element that will keep them from eclipsing most human capabilities anytime soon: a 
well-developed sense of touch.  
Consider Dr. Nikolas Blevins, a head and neck surgeon at Stanford Health Care who routinely performs ear operations 
requiring that he shave away bone deftly enough to leave an inner surface as thin as the membrane in an eggshell.  
Dr. Blevins is collaborating with the roboticists J. Kenneth Salisbury and Sonny Chan on designing software that will 
make it possible to rehearse these operations before performing them. The program blends X-ray and magnetic reso-
nance imaging data to create a vivid three-dimensional model of the inner ear, allowing the surgeon to practice drilling 
away bone, to take a visual tour of the patient’s skull and to virtually “feel” subtle differences in cartilage, bone and soft 
tissue. Yet no matter how thorough or refined, the software provides only the roughest approximation of Dr. Blevins’s 
sensitive touch.  
Disponível em: <http://www.nytimes.com/2014/09/02/science/robot-touch.html?ref=science>. Acesso em: setembro de 2014.  
Select the alternative that is TRUE to the text.  

 

A) Artificial intelligence is surpassing man’s intelligence.  
B) Robots will soon eclipse man’s capabilities.  
C) New software will soon perform very thorough surgeries.  
D) The software’s touch is better than Dr. Blevin’s sensitive touch.  
E) Robots can do almost everything better than man, but man’s sense of touch.  

 
57. (PUCPR – 2015) Read the cartoon and answer the following question:  
 

 
          Source: <http://hectorandalfonse.wordpress.com/2010 /03/22/sosincere/>. Acesso em: setembro 2014 

 
 According to the comic strip it is CORRECT to infer:  

 

A) The park is so big that one character insists to stay close to the other.  
B) The two characters have the same feeling for each other.  
C) One character is not the other’s friend because he is very sincere.  
D) One character doesn’t consider the other as its friend.  
E) Because one character is staying close to the other they are friends.  
 

58. (PUCPR – 2015) Read the text and answer question.  
 

The master’s program “British and American Cultures: Texts and Media” deals with the cultural productions of Great 
Britain and the United States of America in all their forms and variations. In addition to the research oriented examina-
tion of English and American literature from their beginnings to the present day, the program also focuses on contempo-
rary theoretical and critical discourses such as postcolonial studies, cultural studies, gender studies, performance stud-
ies, and media studies. From the dramas of Shakespeare to the representation of gender in American and British televi-
sion, from Hamlet to the narrative forms of new media, a broad spectrum of texts will be discussed from multiple theo-
retical and methodological perspectives. Students will learn advanced analytical skills in dealing with fiction, poetry, 
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drama, photography, movies, paintings, comics, and music. The course puts a special emphasis on innovative didactic 
methods of communication and on independent research work conducted by students. These approaches include, for 
example, the guided organization of a conference, symposium, or publication during which the students will be showcas-
ing their own projects or research papers. Students will attend seminars and lectures in both English and American 
Studies with the option to specialize in one of these disciplines in the later part of the program. 

Disponível em: <http://www.uni_hamburg.de/iaa/Master_British_and_American_Cult ures.html>. Acesso em: Setembro 2014.  

 
The words highlighted in the text: deals, examination, broad, research and option could be   replaced by the following 
with no change in their meanings:  

 

A) bargains, perception, ample, exam, resort.  
B) works, observation, vast, investigation, alternative.  
C) takes care, lookout, spacious, questioning, recourse.  
D) involves, monitor, wide, inquiry, appeal.  
E) negotiate, vigil, vast, examination, request.  

 
59. (UFPR – 2015)  
 

 
Consider the question Calvin asks: “How can you be creative when someone’s breathing down your neck?”. The pur-
pose of it is:  

 

A) to complain about the result of a test.  
B) to complain about writing a text on teaching.  
C) to question why someone has to learn how to write.  
D) to question why someone has to be standing at the back of another person, by his or her neck.  
E) to question how someone can be creative and meet the requirements of a writing task.  

 
60. (UFPR – 2015) Hobbes suggests that Calvin should not think about the result of a writing task but rather have fun with 

the process of creating. Why is this suggestion NOT a profitable one?  
 

A) Because Calvin is doing his final exams.  
B) Because Calvin was sent to the psychologist at school every time he had fun with writing.  
C) Because Calvin cannot be creative while writing.  
D) Because Calvin feels he will fail his writing course.  
E) Because Hobbes does not know how much effort the process of writing requires.  

 
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: 
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—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.  

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

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

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

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

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

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

 
64. ¿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 

 
65. ¿Cuál era el secreto de la muchacha? 

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

(Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM – 2013 – Adaptada)  
 
Instrução: Leia os textos para elaborar sua redação, que deverá atender à norma-padrão da Língua Portuguesa. 

 

Texto 1 
 

A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. 
                                                                                                                      QUINTANA, Mário. Na Volta da Esquina. 

 

Texto 2 
 

Culturalmente, temos negado nosso direito de pouco fazer. Produzir sem cessar é o estereótipo vigente, atrelado às 
leis do trabalho. E à felicidade. Mas até essa idéia encontrou resistência. O pensador francês Paul Lafargue, por exem-
plo, pregou o “direito à preguiça” como uma luta verdadeiramente libertária. Já o teólogo Jean Baudrillard defendia a 
escolha pelo ócio: ”Não mudarei, qualquer que seja o curso dos acontecimentos. Detesto a atividade agitada dos meus 
concidadãos, a iniciativa, a responsabilidade social. São valores exógenos, urbanos, pretensiosos. São qualidades in-
dustriais. A preguiça é uma energia natural”. 

Disponível em <www.estadao.com.br> 
 

Texto 3 
 

Aquele que é mestre na arte de viver faz pouca distinção entre o seu trabalho e o seu tempo livre, entre a sua mente e 
o seu corpo, entre a sua educação e a sua recreação, entre o seu amor com dificuldade. Almeja, simplesmente, a exce-
lência em qualquer coisa que faça, deixando aos demais a tarefa de decidir se está trabalhando ou se divertindo. Ele 
acredita que está sempre fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. 

DE MASI, D. O Ócio criativo. 
 

Texto 4 
 

Sem trabalho eu não sou nada 
Não tenho dignidade 
Não sinto o meu valor 
Não tenho identidade 
(...) 
Russo, R. Música de trabalho 
 
Em uma cultura em que tanto se exalta o trabalho como forma de vencer na vida e de se realizar e ao mesmo tempo 
em que milhões e milhões de pessoas não conseguem o emprego que tanto desejam, paradoxalmente se vê o tempo 
livre aumentar. Com base na leitura dos textos, elabore um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:  

 
“Trabalho e tempo livre: é possível conciliar essas realidades?” 

 

Seu texto deve ter um título. 
Mínimo de 15 e máximo de 20 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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