
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A prova do Enem, que ocorre todos os anos, é constituída por 63 questões com cinco alternativas cada. O objetivo deste caderno de 
questões é fazer com que você se familiarize com o estilo das provas do Enem, pois são um pouco diferentes das provas que você 
está acostumado a fazer. Na prova do Enem, as questões não são divididas em disciplinas, mas parecem misturadas, com muitos 
testes interdisciplinares. As questões se relacionam a 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 ciência, interpretar uma ta-
bela 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 no 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. Os testes têm cinco alternativas, leia cada questão com muita atenção e reúna o máximo de informações para 
resolver cada problema proposto.  
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2º SIMULADO TECPUC – 2014 
Prova Objetiva – 11/10/2014 

 
 

 
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 

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

• Preencher para cada questão apenas uma resposta. 

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

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

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

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

 

 
1ª SÉRIES – INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO 

 
CADERNO 1 
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1. (PUCPR/2013) Qual o vértice da parábola que tem 
como raízes -1 e 5, e que intersecta o eixo y em 2?  

 
A) V = (2, 18/5)  
B) V = (18/5, 2)  
C) V = (-18/5, 2)  
D) V = (-2, 18/5)  
E) V = (2, -18/5)  

 
2. (OESP-2009) “Ferramenta estratégica do manejo 

integrado de pragas, o controle biológico começa a 
ganhar demanda em cultivos pequenos, de frutas, flo-
res e hortaliças, substituindo o uso de agrotóxicos. (...) 
O controle do ácaro rajado, principal praga do moran-
go e flores, é feito com um ácaro predador, que con-
some ovos, larvas, ninfas e indivíduos adultos da pra-
ga, dispensando o uso de acaricidas.”.  
(O Estado de S.Paulo, Suplemento Agrícola, 05.08.2009)  

 
Suponha que no gráfico esteja representado o número 
de produtores que adotaram o controle biológico de 
pragas em uma certa região, que passaram de 2600 
em junho/2007 para 5200 em junho/2009. Admita que 
o aumento se mantenha nos próximos 3 anos. De 
acordo com a função representada no gráfico, o nú-
mero desses produtores, em dezembro/2009, será 
igual a:  

 

 
 
 

A) 5 800.  
B) 6 500.  
C) 5 850.  
D) 6 850.  
E) 7 000.  

 
3. (FGV/2010) O transporte aéreo de pessoas entre du-

as cidades A e B é feito por uma única companhia em 
um único voo diário. O avião utilizado tem 180 luga-
res, e o preço da passagem p relaciona-se com o nu-
mero x de passageiros por dia pela relação p = 300 – 
0,75x. A receita máxima possível por viagem é:  

 
A) R$ 30 000,00.  
B) R$ 29 900,00. 
C) R$ 29 600,00.  
D) R$ 29 800,00.  
E) R$ 29 700,00.  

4. (UNESP 2010 – Adaptada) Observe o gráfico da fun-
ção f(x) e analise as afirmações a seu respeito.  

 

 
 
 

I. Se x > 1, então f(x) < 0.  
II. O ponto (2, –2) pertence ao gráfico de f(x).  
III. A lei de formação de f(x) representada no gráfico 

é dada por ���� � 	�
�

	
�� � 1�. 

 
A alternativa que corresponde a todas as afirmações 
VERDADEIRAS é:  

 
A) II e III.  
B) I e III.  
C) I e II.  
D) Somente a III.  
E) Todas estão corretas.  

 
5. (ENEM/2009) Um experimento consiste em colocar 

certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um 
copo com água até certo nível e medir o nível da 
água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como re-
sultado do experimento, concluiu-se que o nível da 
água é função do número de bolas de vidro que são 
colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra 
alguns resultados do experimento realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual a expressão algébrica que permite calcular o  
nível da água (y) em função do número de bolas (x)?  

 
A) y = 30x  
B) y = 1,27x  
C) y = 0,7x  
D) y = 0,07x + 6.  
E) y = 25x + 20,2  
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6. (ENEM/2009) Os dados da tabela mostram uma ten-
dência de diminuição, no Brasil, do número de filhos 
por mulher. 

 
Evolução das taxas de fecundidade  

 
Época Número de filhos por mulher 

Século XX 7 
1960 6,2 
1980 4,01 
1991 2,9 
1996 2,32 

    IBGE Contagem da População de 1996. 

 
Dentre as alternativas, a que melhor explica essa ten-
dência é: 

 
A) Maior esclarecimento da população e maior parti-

cipação feminina no mercado de trabalho 
B) Introdução de legislações específicas que deses-

timulam casamentos precoces. 
C) Mudança na legislação que normatiza as relações 

de trabalho, suspendendo incentivos para traba-
lhadores com mais de dois filhos. 

D) Aumento significativo de esterilidade decorrente 
de fatores ambientais. 

E) Eficiência da política demográfica oficial por meio 
de campanhas publicitárias. 

 
7. (ENEM/2009) Assinale a opção CORRETA em rela-

ção às mudanças nas pirâmides etárias do Brasil: 
 

 
 

A) O alargamento do topo da pirâmide de 2000 indi-
ca um decréscimo da expectativa de vida da po-
pulação brasileira. 

B) O aumento significativo, na faixa de 15-19 anos, 
nesse período, foi decorrente da diminuição da 
mortalidade infantil deste período. 

C) A base mais estreita da pirâmide de 2000, quando 
comparada com a de 1960, indica uma redução 
na taxa de natalidade. 

D) A diminuição significativa na base da pirâmide de-
ve-se a diminuição da expectativa de vida. 

E) O alargamento do topo da pirâmide de 1960 indi-
ca um decréscimo da expectativa de vida da po-
pulação brasileira. 

 
8. (ENEM/2010).  Em 1990, as maiores taxas de cresci-

mento natural da população ocorriam no oeste e leste 
da África (3,0%) e na América Latina (21%). De acor-
do com a tendência geral apresentada pelos diversos 
países, é CORRETO afirmar que: 

 
A) quanto maior o nível de desenvolvimento de um 

país, maior é a taxa de crescimento natural de 
uma população. 

B) quanto maior o nível de desenvolvimento de um 
país mais elevada é a taxa de natalidade de sua 
população. 

C) as taxas de crescimento natural da população in-
dependem do nível de desenvolvimento econômi-
co do país 

D) a taxa de crescimento natural da população tende 
a diminuir com o desenvolvimento econômico. 

E) quanto maior o nível de desenvolvimento de um 
país, maior a tendência de aumento de número de 
filhos por família. 

 
9. (ENEM/2010) Eles fazem parte de uma corrente que 

defende Teorias Marxistas Demográficas e considera 
a própria miséria como responsável pelo acelerado 
crescimento da população. Por isso, defendem pro-
postas socioeconômicas em que seja possível a ele-
vação do padrão e da qualidade do nível de vida. Es-
tes teóricos são: 

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

 
10. (ENEM/2011) Qual dos slogans abaixo poderia ser 

utilizado para defender o ponto de vista neomalthusi-
ano? 

 
A)  “Sem reformas sociais o país se reproduz e não pro-

duz.”. 
B) “Controle populacional – nosso passaporte para o 

desenvolvimento.”. 
C) “População abundante, país forte.”. 
D) “O crescimento gera fraternidade e riqueza para to-

dos.”. 
E) “Justiça social, sinônimo de desenvolvimento.”. 

 
11. (2º Simulado TecPuc 2014) Apenas 30 minutos diários 

de atividade física podem representar o limiar para a 
população em geral adquirir o passaporte para a saú-
de. De acordo com essa visão, só não é saudável 
quem não quer, pois pouco tempo de práticas físicas 
seria suficiente para adquirir os seus possíveis bene-
fícios. Sobre o assunto, assinale o que for CORRETO.  
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A)  Fatores como falta de tempo e condições finan-
ceiras influenciam diretamente a prática de exer-
cício físico sistemático e devem ser considerados, 
uma vez que, por mais que a importância da práti-
ca da atividade física seja divulgada pela mídia, 
só consegue praticar atividade física pessoas com 
nível socioeconômico elevado. 

B) As intervenções na área da atividade física têm se 
tornado cada vez mais comuns nas cidades brasi-
leiras. O objetivo é que mais pessoas levem uma 
vida saudável, de forma gratuita. Com a ajuda das 
estruturas públicas (parques, academias, ciclovi-
as), cada vez mais pessoas podem aderir à práti-
ca da atividade física e, com 30 minutos diários, 
atingir os benefícios para a saúde. 

C)  Ter hábitos saudáveis está relacionado à adoção 
de uma vida ativa, como, por exemplo, exercitar-
se. Indivíduos que não foram incentivados pelos 
pais a praticar exercícios jamais terão essa pre-
disposição. 

D) Os benefícios da atividade física podem ser al-
cançados com 30 minutos diários, mas isso é vá-
lido somente para atividades físicas intensas (vi-
gorosas). Infelizmente, a caminhada não atinge 
benefícios para a saúde por se tratar de uma ati-
vidade física de intensidade leve. 

E) Os benefícios da atividade física só podem ser al-
cançados através do esporte. Atividades do dia a 
dia, como caminhar, pedalar, pular corda e alon-
gamentos não atingem os níveis satisfatórios. 

 
12. (2º Simulado TecPuc 2014) Atividades aeróbias con-

tribuem para a melhora do sistema cardiovascular, 
assim como para redução da gordura corporal, alívio 
do estresse e bem-estar. Os benefícios são bem re-
conhecidos na literatura e no senso comum, mas ain-
da são poucas as pessoas que aderem a uma ativida-
de física regular, devido a barreiras impostas por elas 
ou pela sociedade. Assinale a alternativa que indica 
uma atividade aeróbia e seus benefícios (além da me-
lhora cardiovascular):  

 
A) Pedalar – Benefícios físicos, como perda de peso 

significativa e redução da gordura localizada no 
abdomen. Não possui benefícios psicológicos. 

B) Ioga – Benefícios físicos e psicológicos, como: 
aumento da flexibilidade e da religiosidade.  

C) Caminhada - Benefícios físicos e psicológicos, 
como controle do peso corporal, mobilidade articu-
lar, alívio do estresse e bem estar. 

D) Musculação – Benefícios físicos e psicológicos, 
como controle do peso corporal, mobilidade articu-
lar, alívio do estresse e diminuição do bem-estar. 

E) Corrida – Benefícios físicos, como aumento da 
massa muscular, da massa óssea. Contribui na 
perda de peso, mas não melhora o sistema cardi-
ovascular.  

 
13. Jogos cujo objetivo é ensinar, de forma diferenciada, 

regras e os objetivos de cada modalidade, que consti-
tuem uma variação de jogos menores, onde os prati-

cantes irão conhecer, aprender e executar diferentes 
habilidades,  
(BERTOLDO, Janice Vidal. Jogar e brincar – Ed. Infantil. Revista do 
Professor, Porto Alegre, Jan-Mar 2000.) 
 
É uma definição de jogos: 

 
A) pré-desportivos.  
B) cooperativos. 
C) educativos. 
D) de construção. 
E) cognitivos. 

 
14. (2º Simulado TecPuc 2014) O índice de massa corpo-

ral (IMC) é uma medida internacional usada para cal-
cular se uma pessoa está no peso ideal. Trata-se de 
um método fácil e rápido para a avaliação do peso, ou 
seja, é um preditor internacional de obesidade adota-
do pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ele é 
determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo 
quadrado de sua altura, em que a massa está em qui-
logramas e a altura está em metros. E o resultado é 
comparado com a tabela a seguir, que indica o grau 
de obesidade do indivíduo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com base nisso, calcule o IMC de um rapaz de 25 
anos, que possui 90 kg e 1,80m de altura.  

 
A) IMC= 27,70 kg/m2 – Peso Ideal. 
B) IMC= 28,12 kg/m2 – Acima do Peso. 
C) IMC=50,00 – Obesidade Grau III. 
D) IMC= 0,036kg/m2 – Abaixo do Peso. 
E) IMC= 27,77 kg/m2 – Acima do Peso. 

 
15. (2º Simulado TecPuc 2014) O excesso de peso, men-

surado pelo índice de massa corporal (IMC), não é o 
único risco para a sua saúde. A localização da gordu-
ra em seu corpo também é. Se você carrega gordura 
principalmente na região abdominal, ao redor da cintu-
ra, estará mais propenso a desenvolver problemas de 
saúde do que se a maior parte da gordura estivesse 
nas coxas e quadris. Isso vale mesmo se o seu índice 
de massa corporal estiver na faixa considerada nor-
mal. Assinale a medida da cintura que pode identificar 
alto risco para a saúde:  

 
A) Mulheres com medida da cintura ≥ 68 cm e ho-

mens com medida da cintura ≥ 92 cm 

IMC Classificação 

< 18,5 Abaixo do Peso 

18,6 – 24,9 Peso Ideal 

25 – 29,9 Acima do peso 

30,0 – 34,9 Obesidade Grau I 

35,0 – 39,9 Obesidade Grau II (severa) 

≥ 40,0 Obesidade Grau III (mórbida) 
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B) Homens com medida da cintura ≥ 88 cm e Mulhe-
res com medida da cintura ≥ 102 cm 

C) Mulheres com medida da cintura ≥ 98 cm e ho-
mens com medida da cintura ≥ 120 cm 

D) Mulheres com medida da cintura ≥ 88 cm e ho-
mens com medida da cintura ≥ 102 cm 

E) Mulheres com medida da cintura ≥ 98 cm e ho-
mens com medida da cintura ≥ 102 cm 
 

16. (ENEM/2011) “Acompanhando a intenção da burgue-
sia renascentista de ampliar seu domínio sobre a na-
tureza e sobre o espaço geográfico, através da pes-
quisa científica e da invenção tecnológica, os cientis-
tas também iriam se atirar nessa aventura, tentando 
conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a 
cor e mesmo a expressão e o sentimento”.  
(SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas: Unicamp, 1984.)  
 
O texto apresenta um espírito de época que afetou 
também a produção artística, marcada pela constante 
relação entre: 

 
A) fé e misticismo.  
B) ciência e arte.  
C) cultura e comércio.  
D) política e economia.  
E) astronomia e religião. 

 
17. (CESGRANRIO/2007/ADAPTADA) A política mercan-

tilista assumiu diversas modalidades, variando nos pa-
íses europeus do século XV ao XVIII. Sobre as práti-
cas mercantilistas, podemos afirmar que: 

 
A) na França, os monopólios estatais e o incentivo 

das manufaturas, o metalismo e a balança comer-
cial favorável aceleraram o desenvolvimento co-
mercial e industrial. 

B) em geral, o mercantilismo fundamentava-se no in-
tervencionismo estatal e no equilíbrio da balança 
comercial. 

C) o modelo português caracterizava-se pelo meta-
lismo e por uma política econômica liberal exerci-
da pela Coroa. 

D) na Espanha, o dirigismo estatal desenvolveu as 
atividades industriais e agrícolas, permitindo sua 
autossuficiência comercial. 

E) na Inglaterra, o comercialismo desprezou as ativi-
dades manufatureiras, o que enfraqueceu a parti-
cipação inglesa no transporte naval internacional 
 

18. (UEL/2014/ADAPTADA) Dentre os fatores que contri-
buíram para a difusão do Movimento Reformista Pro-
testante, no início do século XVI, destaca-se: 

 
A) o cerceamento da liberdade de crítica provocado 

pelo Renascimento Cultural. 
B) o declínio do particularismo urbano que veio a fa-

vorecer o aparecimento das Universidades. 
C) o abuso político cometido pela Companhia de Je-

sus. 
D) o conflito político observado tanto na Alemanha 

como na França. 

E) a inadequação das teorias religiosas católicas pa-
ra com o progresso do capitalismo comercial. 
 

19. (UNICAMP/2014/ADAPTADA) Referindo-se à expan-
são marítima dos séculos XV e XVI, o poeta portu-
guês Fernando Pessoa escreveu, em 1922, no poema 
"Padrão": 

 
"E ao imenso e possível oceano 

Ensinam estas Quinas, que aqui vês, 
Que o mar com fim será grego ou romano: 

O mar sem fim é português". 
 

(Fernando Pessoa, Mensagem – poemas esotéricos. Madri: ALLCA 
XX,1997, p. 49.) 

 
Nestes versos identificamos uma comparação entre 
dois processos históricos. É válido afirmar que o poe-
ma compara: 

 
A) O sistema de colonização da Idade Moderna aos 

sistemas de colonização da Antiguidade Clássica: 
a navegação oceânica tornou possível aos portu-
gueses o tráfico de escravos para suas colônias, 
enquanto gregos e romanos utilizavam servos 
presos à terra.  

B) Localização geográfica das possessões coloniais 
dos impérios antigos e modernos: as cidades-
estado gregas e depois o Império Romano se limi-
taram a expandir seus domínios pela Europa, ao 
passo que Portugal fundou colônias na costa do 
norte da África.  

C) A duração dos impérios antigos e modernos: en-
quanto o domínio de gregos e romanos sobre os 
mares teve um fim com as guerras do Peloponeso 
e Púnicas, respectivamente, Portugal figurou co-
mo a maior potência marítima até a independên-
cia de suas colônias.  

D) O alcance da expansão marítima portuguesa da 
Idade Moderna aos processos de colonização da 
Antiguidade Clássica: enquanto o domínio grego e 
romano se limitava ao mar Mediterrâneo, o domí-
nio português expandiu-se pelos oceanos Atlânti-
co e Índico.  

E) Estilos literários diferentes. 
 
20. (ENEM/2013) De ponta a ponta, é tudo praia-palma, 

muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, 
vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, 
não podíamos ver senão terra com arvoredos, que 
nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pude-
mos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa algu-
ma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra 
em si é de muito bons ares [...]. Porém o melhor fruto 
que dela se pode tirar me parece que será salvar esta 
gente.  
Carta de Pero Vaz de Caminha. In: MARQUES, A.; BERUTTI, F.; 
FARIA, R. História moderna através de textos. São Paulo: Contexto, 
2001.A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto 
colonizador para a nova terra.  

 
Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: 
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A) Descrever a cultura local para enaltecer a prospe-
ridade portuguesa. 

B) Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o 
potencial econômico existente. 

C) Realçar a pobreza dos habitantes nativos para 
demarcar a superioridade europeia. 

D) Criticar o modo de vida dos povos autóctones pa-
ra evidenciar a ausência de trabalho. 

E) Valorizar a catequese a ser realizada sobre os 
povos nativos. 

 
21. (ENEM/2013) No dia 1º de julho de 2012, a cidade do 

Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a rece-
ber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como 
Paisagem Cultural. A candidatura, apresentada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), foi aprovada durante a 36ª Sessão do Comitê 
do Patrimônio Mundial. O presidente do Iphan expli-
cou que “a paisagem carioca é a imagem mais explíci-
ta do que podemos chamar de civilização brasileira, 
com sua originalidade, desafios, contradições e possi-
bilidades”. A partir de agora, os locais da cidade valo-
rizados com o título da Unesco serão alvo de ações 
integradas visando a preservação da sua paisagem 
cultural. 
Disponível em: <www.cultura.gov.br>. Acesso em 7 mar. 2013  
(adaptado). 
 
O reconhecimento da paisagem em questão como pa-
trimônio mundial deriva da 

 
A) presença do corpo artístico local. 
B) relação sociedade-natureza de caráter singular. 
C) imagem internacional da metrópole. 
D) herança de prédios da ex-capital do país. 
E) diversidade de culturas presente na cidade. 

 
22. (ENEM/2013) A África também já serviu como ponto 

de partida para comédias bem vulgares, mas de muito 
sucesso, como Um príncipe em Nova York e Ace Ven-
tura: um maluco na África; em ambas, a África parece 
um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho 
animado. A animação O rei Leão, da Disney, o mais 
bem-sucedido filme americano ambientado na África, 
não chegava a contar com elenco de seres humanos. 
LEIBOWITZ, E. Filmes de Hollywood sobre África ficam no clichê. 
Disponível em: <http://noticias.uol.com.br>. Acesso em: 17 abr. 
2010. 

 
A produção cinematográfica referida no texto contribui 
para a constituição de uma memória sobre a África e 
seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, 
respectivamente, os seguintes aspectos do continente 
africano: 

 
A) O exotismo e as culturas. 
B) A história e a natureza. 
C) A sociedade e a economia. 
D) O comércio e o ambiente. 
E) A diversidade e a política. 

 
23. (ENEM/2013) Seguiam-se vinte criados custosamente 

vestidos e montados em soberbos cavalos; depois 

destes, marchava o Embaixador do Rei do Congo 
magnificamente ornado de seda azul para anunciar ao 
Senado que a vinda do Rei estava destinada para o 
dia dezesseis. Em resposta obteve repetidas vivas do 
povo que concorreu alegre e admirado de tanta gran-
deza. 
Coroação do Rei do Congo em Santo Amaro, Bahia apud DEL 
PRIORE, M. Festas e utopias no Brasil Clonial. In: CATELLI JR., R. 
Um olhar sobre as festas populares brasileiras. São Paulo: Brasili-
ense, 1994 (adaptado). 

 
Originária dos tempos coloniais, a festa da Coroação 
do Rei do Congo evidencia um processo de 

 
A) exclusão social. 
B) imposição religiosa. 
C) acomodação política 
D) ressignificação cultural. 
E) supressão simbólica. 

 
24. (ENEM/2013)  
 

TEXTO I 
 
A nossa luta é pela democratização da propriedade da 
terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cer-
ca de 1% de todos os proprietários controla 46% das 
terras. Fazemos pressão por meio da ocupação de la-
tifúndios improdutivos e grandes propriedade, que não 
cumprem a função social, como determina a Consti-
tuição 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 (adap-
tado). 

 
TEXTO II 

 
O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno 
proprietário de loja: quanto menor o negócio mais difí-
cil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos 
são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades 
produtivas e sustentáveis 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.observatoriopolitico.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 autores associam a reforma agrária, res-
pectivamente, à 

 
A) redução do inchaço urbano e à crítica ao minifún-

dio camponês. 
B) ampliação da renda nacional e à prioridade ao 

mercado externo. 
C) correção de distorções históricas e ao prejuízo ao 

agronegócio. 
D) contenção da mecanização agrícola e ao combate 

ao êxodo rural. 
E) privatização de empresas estatais e ao estímulo 

ao crescimento econômico. 
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25. (ENEM/2013) A recuperação da herança cultural afri-
cana 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 per-
ceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer 
é captar seu movimento para melhor compreendê-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 cultu-
rais de origem africana, como a capoeira ou o can-
domblé, deve considerar que elas  

 
A) derivam da interação entre valores africanos e a 

experiência histórica brasileira. 
B) permanecem como reprodução dos valores e cos-

tumes africanos. 
C) perderam a relação com o seu passado histórico. 
D) contribuem para o distanciamento cultural entre 

negros e brancos no brasil atual. 
E) demonstram a maior complexidade cultural dos 

africanos em relação aos europeus. 
 

26. (UFU 2007) Platão (428 – 347 a.C.), discípulo de Só-
crates e mestre de Aristóteles, fundador da Academia, 
é até hoje um dos filósofos mais importantes da histó-
ria da filosofia. Círculos culturais e intelectuais no 
mundo inteiro dedicam-se a estudar sua obra. Sobre o 
modo como Platão expressou seu pensamento, assi-
nale a alternativa CORRETA. 

 
A) Platão escreveu textos filosóficos na forma de  

romances. 
B) Platão escreveu textos filosóficos na forma de  

poesias. 
C) Platão jamais escreveu textos filosóficos. 
D) Platão escreveu poucos diálogos envolvendo  

Sócrates 
E) Platão escreveu textos filosóficos na forma de diá-

logos. 
 

27. (UNICANTO/2010/ADAPTADA) Há duas formas de 
exercitarmos nossa capacidade de domínio sobre os 
outros (PODER HUMANO). Das alternativas abaixo, 
apenas uma revela essas duas formas filosóficas do 
poder humano. Assinale-a.  

 
A) A desinformação e a pobreza.  
B) A posse e a desinformação.  
C) A posse e o conhecimento. 
D) O conhecimento e a pobreza. 
E) A posse e o governo. 

 
28. (UNCISAL/2011) Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates 

ficou famoso por interpelar as pessoas e fazer pergun-
tas aos que se achavam conhecedores de determina-
do assunto. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava 
o interlocutor em situação delicada, levando-o a reco-
nhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atu-
ação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob 

a acusação de corromper a juventude, desobedecer 
às leis da cidade e desrespeitar certos valores religio-
sos. Considerando essas informações sobre a vida de 
Sócrates, assim como a forma pela qual seu pensa-
mento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filoso-
fia: 

 
A) transmitia conhecimentos de natureza científica.    
B) ficou consagrada sob a forma de diálogos, poste-

riormente redigidos pelo filósofo Platão.   
C) baseava-se em uma contemplação passiva da re-

alidade.   
D) transmitia conhecimentos exclusivamente sob a 

forma escrita entre a população ateniense.  
E) ficou consagrada sob a forma de diálogos, poste-

riormente redigidos pelo Sofista Górgias. 
 

29. (UEL/2010) A filosofia surge na Grécia Antiga como 
uma atividade especial do homem sábio, o amigo do 
saber (filo + sophia = amor à sabedoria). Desde então 
inúmeras foram às tentativas de definir exatamente o 
que procura e o que faz um filósofo. Qual alternativa 
demonstra a VERDADEIRA função do filósofo? 

 
A) Investigar a linguagem humana e suas controvér-

sias para facilitar o conhecimento. 
B) Buscar formar um diálogo harmonioso entre reli-

gião e fé. 
C) Investigar tanto os mistérios do cosmo e da natu-

reza, como as que dizem respeito ao homem e à 
sociedade.  

D) Fundamentar empiricamente a ciência por meio 
da razão humana, pois apenas racionalmente os 
homens chegam a verdade  

E) Indicar o homem para o caminho do espírito da in-
teligência, colocando o homem como centro do 
universo. 
 

30. (UEL/2011) A origem da filosofia pode ser situada 
entre os séculos VI e V a.C. Considera-se que, nessa 
época, as palavras filosofia e filósofo não existiam e 
só depois passam a significar uma forma de postura e 
de leitura do mundo diferentes da que existia: a com-
preensão mítica. Assim, o ponto de partida da reflexão 
filosófica pode ser identificado a partir das pesquisas 
dos milésios Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Eles 
se detiveram na compreensão da realidade a partir de 
um conceito-chave, a saber:  

 
A) Aletheia. 
B) Physis.  
C) Cosmos.  
D) Uno.  
E) Sóphos. 

 
31. (PUCPR/2006) Leia o poema: 
 

podem ficar com a realidade 
esse baixo astral 
em que tudo entra pelo cano 
eu quero viver de verdade 
eu fico com o cinema americano 
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Disponível em: <http://www.vestibular.com.br/guia-do-
vestibular/exercicios/10/4/literatura-contemporanea>.  
Acesso em: 01 set 2014 

 
O poeta Paulo Leminski, neste poema, usa de proce-
dimento redundante em sua obra. Assinale a alternati-
va que identifica esse procedimento. 

 
A) Ironia.    
B) Intertextualidade 
C) Crítica à sociedade de massa.    
D) Fuga à realidade.    
E) Desejo de viver intensamente.   

 
32. (2º Simulado TECPUC-2014)  

 
Parabenizo o jornalista Marcelo Leite pelo artigo "O 
conto das células de cordão" (Mais!, pag. 18,18/7). 

 
A tecnologia de congelamento de células de cordão é 
muito bem dominada por alguns serviços médicos no 
Brasil há vários anos. Logo, seria natural que migrás-
semos para esse campo. Mas, mesmo sendo factível 
a sua introdução, ficamos convencidos de que essa 
seria uma área que só deveria ser implantada por ins-
tituições (preferencialmente públicas) responsáveis 
pelo tratamento de um grande contingente de pacien-
tes, pois só com um cadastro nacional abrangente 
poderiam ser atendidos aqueles com indicação de 
transplante de medula óssea que não tivessem doa-
dores relacionados disponíveis. 
 
Infelizmente, foi com muito pesar que vi a proliferação 
de bancos de cordão voltados ao possível atendimen-
to dos próprios doadores do cordão (crianças saudá-
veis e provenientes de famílias com bons recursos fi-
nanceiros), uma prática totalmente desnecessária 
com pouca repercussão do ponto de vista da saúde 
pública. 
 
Foi por esse motivo que nunca nos aventuramos nes-
sa área. 
Silvano Wendel, diretor médico do banco de sangue 
do Hospital Sírio-Libanês (São Paulo-SP) 
 
FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 23 jul. 2004, p. A3, Painel do 
Leitor. 

 
O título do artigo de Marcelo Leite "O conto das célu-
las de cordão" resume a tese de que a prática de doa-
ção de cordão umbilical não tem favorecido aqueles 
que realmente necessitam de transplante de medula. 
O sentido construído no título é alcançado pelo recur-
so de: 

 
A) oposição, provocada pelo uso da palavra "cor-

dão", que tem duplo sentido.    
B) paródia, construída pela explicação do que vem a 

ser as células de cordão.    
C) inversão, construída pelo emprego das palavras 

"células" e "conto".    

D) contradição, provocada pelo uso dos termos "cor-
dão" e "células" que remetem a domínios diferen-
tes.    

E) intertextualidade, marcada pelo uso de termos 
que recuperam elementos dos contos de fadas.    
 

33. (UFTM/2013) Sobre a tira, analise as afirmativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Pode-se identificar, no último quadrinho, a fala de 
um nordestino, exemplo de variedade linguística 
regional.  

II. É apresentada uma visão estereotipada de uma 
fala que suprime, quase sempre, as sílabas finais 
das palavras.  

III. A fala no último quadrinho retoma o exemplo dado 
no terceiro quadrinho, tornando-se mais inteligível.  

IV. O produtor da tira usou seu conhecimento das va-
riedades linguísticas existentes entre as regiões 
do país para produzir efeitos de humor. 

  
Estão CORRETAS as afirmativas  

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

 
34. (II TECPUC – 2014) Analise a charge abaixo 
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A charge acima dramatiza um grave problema social 
no Brasil: o do desemprego. Analisando a combinação 
da linguagem verbal com a não-verbal, podemos dizer 
que nela ocorre um caso de: 

 
A) Ironia. 
B) Intertextualidade com os problemas do Brasil. 
C) Polissemia desfigurativa. 
D) Metáfora. 
E) Catacrese. 

 
35. (II TECPUC – 2014) Faça a análise que se pede: 
 

Pronominais 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 

Do professor e do aluno 
E do mulato sabido. 

Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 

(Oswald de Andrade. In Poesia Pau-Brasil) 

 
Analise as seguintes afirmações a respeito desse  
poema: 

 
I. No texto, encontramos exemplos do Português 

tanto no seu uso padrão quanto no seu uso colo-
quial. 

II. Para manifestar sua tendência à coloquialidade, o 
texto ignora completamente procedimentos do 
Português padrão. 

III. Ao adotar a norma culta como mecanismo de jul-
gamento estilístico, o texto implicitamente conde-
na o analfabetismo. 

IV. O uso do Português padrão no primeiro verso, em 
contraste com a adoção da linguagem coloquial 
no último, insinua a superioridade daquele sobre 
este. 

V. A coexistência da norma culta com a linguagem 
coloquial indica a diversidade dos usos do Portu-
guês no Brasil.  

 
É possível considerar que: 

 
A) todas as afirmações estão corretas. 
B) estão corretas as afirmações II e III. 
C) estão corretas as afirmações I e V. 
D) estão corretas as afirmações III e IV. 
E) todas as afirmações estão incorretas. 

 
36. (FUVEST/2012) Leia os versos transcritos de Os 

lusíadas, de Camões, para responder à questão. 
 

        Tu, só tu, puro Amor, com força crua, 
           Que os corações humanos tanto obriga, 

           Deste causa a molesta morte sua, 
           Como se fora pérfida inimiga. 

           Se dizem, fero Amor, que a sede tua 
           Nem com lágrimas tristes se mitiga, 
           É porque queres, áspero e tirano, 

          Tuas aras banhar em sangue humano. 
 

Assinale a afirmação INCORRETA em relação  
aos versos transcritos. 

 
A) O amor é compreendido como uma força brutal 

contra a qual o ser humano não pode oferecer re-
sistências. 

B) Os versos associam a causa da morte de Inês 
não só à força cruel do amor, mas também aos 
perigosos riscos que a jovem inimiga representa-
va para o rei. 

C) A causa da morte de Inês é atribuída ao amor 
desmedido que subjugou completamente a jovem. 

D) A expressão "se dizem" indica ser senso comum a 
ideia que brutalidade faz parte do sentimento 
amoroso. 

E) A apóstrofe inicial da estrofe introduz um discurso 
dissertativo a respeito da natureza do sentimento 
amoroso. 

 
37. (POLI/2012) Camões em alemão 
 

"Nas pequenas obras líricas de Camões encontramos 
graça e sentimento profundo, ingenuidade, ternura, 
melancolia cativante, todos os graus de sentimentos 
mais debilitados, indo do prazer mais suave até o de-
sejo mais ardente, saudade e tristeza, ironia, tudo na 
pureza e claridade da expressão simples, cuja beleza 
não podia ser mais acabada, e cuja flor não podia ser 
mais florescente. Seu grande poema, "Os Lusíadas", 
é um poema heróico no pleno sentido da palavra. 
Camões tira do poeta Virgílio a ideia de um poema 
épico nacional que compreenda e apresente, sob a 
luz mais fulgurante, a fama, o orgulho e a glória de 
uma nação desde suas mais antigas tradições." 

 
(Esse trecho foi extraído do curso de Friedrich Schlegel (1772-
1829), conceituado filósofo romântico alemão, sobre história da lite-
ratura européia, e publicado no Caderno Mais da Folha de São 
Paulo, em 21 de maio de 2000.) 

 
Tendo em vista o texto acima, seria INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) em Os Lusíadas, Camões invoca as Tágides, nin-

fas do rio Tejo, a fim de que lhe dêem inspiração 
na construção deste seu poema heroico. 

B) em Os Lusíadas, Camões canta a fama e a glória 
do povo português.  

C) em Os Lusíadas, Camões narra a viagem de Vas-
co da Gama às Índias, sendo este navegador o 
grande herói português aclamado no poema. 

D) em Os Lusíadas, Camões resgata alguns episó-
dios tradicionais portugueses, como o de Inês de 
Castro. 

E) em Os Lusíadas, Camões dedica o poema a Dom 
Sebastião, e encerra tal obra um tanto quanto me-
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lancólico diante da estagnação cultural portugue-
sa. 
 

38. (UNISA/2013) A obra épica de Camões, Os Lusíadas, 
é composta de cinco partes, na seguinte ordem: 

 
A) Proposição, Invocação, Dedicatória, Narração e 

Epílogo. 
B) Invocação, Narração, Proposição, Dedicatória e 

Epílogo. 
C) Narração, Invocação, Proposição, Epílogo e Dedi-

catória. 
D) Proposição, Dedicatória, Invocação, Epílogo e 

Narração. 
E) Proposição, Dedicatória, Epílogo, Invocação e 

Narração. 
 
39. (UFPE/2013) Leia os fragmentos de texto a seguir: 
 

TEXTO 1 
 
Olhando então com mais cuidado para a praia, vi 
umas criaturas semelhantes a macacos, que andavam 
muito eretas e apontavam para nós. Porém, conforme 
a luz do dia a tudo ia clareando, pude ver que não 
eram animais e sim oito ou nove homens pintados de 
carmim e preto, e armados de arcos e flechas. E 
aconteceu que hoje vieram algumas mulheres, todas 
com cabelos muito pretos e compridos, pintadas com 
aquela tintura e nuas como Eva, mas disso não fazi-
am conta. Quando as vimos, acendeu-se em nós o 
natural lume da luxúria e por mais que quiséssemos 
parecer sisudos, não podíamos deixar de muito olhar 
para as suas ancas e também para os seus peitos. 
Eram limpas e tinham suas partes altas e bem cerra-
dinhas. Os rostos não eram bons, mas ainda assim 
havia gosto em olhar para elas.  
TORERO, J. R. & PIMENTA, M. A. Terra Papagalli. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2000. Fragmento.  

 
TEXTO 2 

 
A feição deles é serem pardos, maneira de averme-
lhados, de bons rostos e bons narizes. Bem feitos. 
Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o me-
nor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas; e 
nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. 
[...] Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem 
moças e bem gentis, com cabelos muito pretos e 
compridospelas espáduas, e suas vergonhas tão al-
tas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, 
de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma 
vergonha.  
CAMINHA, P. V. Carta a el-rei Dom Manuel sobre o achamento do 
Brasil. 1º de maio de 1500. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, 1974. Fragmento 

 
Com base nas informações presentes nos Textos  

1 e 2, analise as seguintes afirmativas. 
  

I. No Texto 1, observa-se que Torero e Pimenta re-
tornam, em tom jocoso, às origens dos desman-
dos do descobrimento do Brasil; nesse caso, há 

uma alusão a um trecho da história – um dos en-
contros com os índios – contado por Caminha, e 
os narradores da terra dos papagaios o fazem, va-
lendo-se da visão de Cosme Fernandes, com ba-
se nos registros em que o degredado deixa para 
seu filho, Vasco Brandão, o Conde de Ourique.  

II. No Texto 1, observa-se uma narração da história 
do Brasil, em tom humorístico, direcionada a es-
pecialistas em linguagem do século XVI. Cenas 
de humor com fatos históricos se intercalam ao 
longo do livro o qual foi estruturado em formato de 
carta do Bacharel ao Conde de Ourique, missivis-
ta português, da época de el - Rei, Dom Manuel I.  

III. Nos Textos 1 e 2, é perceptível a relação intertex-
tual por meio da paródia, o que se observa no tra-
to com que Torero e Pimenta, autores do primeiro, 
retomam as notícias da Carta, e, embora eles de-
em a mesma abrangência ao tema tratado, fazem-
no com ironia, sobretudo quando se referem às 
descrições reservadas à figura do índio.  

IV. O Texto 1 faz alusões muito relevantes à história 
do Brasil (embora de modo extremamente sintéti-
co), como o fez Caminha, no Texto 2, portanto, o 
que se vê em Terra Papagalli, uma narrativa epis-
tolar de caráter épico, é apenas uma associação 
ao episódio do encontro dos portugueses com as 
índias, por ocasião da chegada deles a terras bra-
sileiras.  

V. Por ser uma prosa poética, Terra Papagalli mistu-
ra a linguagem conotativa e formal de Cosme 
Fernandes, personagem central, à linguagem de-
notativa e informal de Caminha, usada pelo missi-
vista em a Carta. É dessa mistura que resulta a 
expressividade do Texto1, a qual se destaca tam-
bém pelo fato de os autores tornarem o papagaio, 
referendado já no título, como objeto da identida-
de nacional.  

 
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em: 

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

 
40. (ENEM /2013/ Adaptado) Analise os textos a seguir e 

responda a questão que segue: 
 

TEXTO I 
 
Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; 
e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me 
que viriam, este dia, à praia, quatrocentos ou quatro-
centos e cinquenta. Alguns deles traziam arcos e fle-
chas, que todos trocaram por carapuças ou por qual-
quer coisa que lhes davam. […] Andavam todos tão 
bem-dispostos, tão bem feitos e galantes com suas 
tinturas que muito agradavam.  
CASTRO, S. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 
1996 (fragmento). 
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TEXTO II 
 

 
PORTINARI, C. O descobrimento do Brasil. 1956. Óleo sobre tela, 
199 x 169 cm Disponível em: www.portinari.org.br. Acesso em: 12 
jun. 2013. (Foto: Reprodução) 

 
Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta 
de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retra-
tam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura 
dos textos, constata-se que 

 
A) a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma 

das primeiras manifestações artísticas dos portu-
gueses em terras brasileiras e preocupa-se ape-
nas com a estética literária. 

B) a carta, como testemunho histórico-político, mos-
tra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, 
e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquieta-
ção dos nativos. 

C) a tela de Portinari retrata indígenas nus com cor-
pos pintados, cuja grande significação é a afirma-
ção da arte acadêmica brasileira e a contestação 
de uma linguagem moderna. 

D) as duas produções, embora usem linguagens dife-
rentes – verbal e não verbal –, cumprem a mesma 
função social e artística. 

E) a pintura e a carta de Caminha são manifestações 
de grupos étnicos diferentes, produzidas em um 
mesmo momentos históricos, retratando a coloni-
zação. 

 
41. (DECISÃO/2012) No Brasil, a arquitetura religiosa foi 

a maior expoente da arte barroca. As igrejas eram 
maravilhosamente decoradas com:  
 
A) entalhes em madeira cobertos de ouro, pintado 

com cenas de anjos e esculturas de flores etc.  
B) entalhes em ferro coberto de tinta vermelha, teto 

pintado com cenas bíblicas e esculturas de santos 
etc. 

C) entalhes em ferro e madeira coberto de ouro, teto 
pintado com cenas de mulheres seminuas e es-
culturas de santos etc.  

D) entalhes em madeira cobertos de ouro, teto pinta-
do com cenas bíblicas, esculturas de santos etc.  

E) entalhes em madeira coberto de argamassa, teto 
pintado com cenas de mulheres, esculturas de ar-
cos.  
 

42. (DECISÃO/2012) O Rococó foi um movimento diferen-
te dos demais movimentos artísticos dos séculos an-
teriores. Quanto às características do Rococó, assina-
le a alternativa CORRETA. 

 
A) As cores de tons azuis e rosa são predominantes 

na pintura.  
B) As paredes e tetos da arquitetura do Rococó eram 

decorados com temas extremamente pesados.  
C) As cores do Rococó são exceção, pois acompa-

nham as tendências de cores do Barroco. 
D) Elementos de luxo como a porcelana não são 

aceitos em interiores considerados sagrados. 
E) No Rococó, tudo se baseava na bíblia. 

 
43. (PUC-RS/2012) “De acordo com a tendência neoclás-

sica, uma obra de arte só seria perfeitamente bela na 
medida em que imitasse não as formas da natureza, 
mas as que os artistas clássicos gregos e os renas-
centistas italianos já haviam criado.”  

 
Segundo a leitura acima analise os itens e marque 
uma ÚNICA alternativa:  

 
I.  (  ) É o academicismo o grande opositor no de-

correr do processo, pois expressou os  valores 
próprios de uma nova e fortalecida burguesia.  

II. (  ) Tais determinações geraram uma introdução 
nas academias de artes que se convencionaram 
quanto ao estilo de fazer arte.  

III. (  ) Isto só seria possível com um trabalho de pes-
quisa e aprendizado das técnicas de convenções 
da arte clássica, o que em decorrência da deca-
dência política da  época não acontecerá.  

 
A) Todos os itens estão falsos.  
B) Apenas o item I está falso.  
C) Todos os itens estão corretos.  
D) Apenas o item III. 
E) Apenas o item II está correto.  

 
44. (UNESP/2013) “As obras criadas nada devem à ra-

zão, a moral ou a própria estética. A obra não é resul-
tado de manifestações lógicas e racionais”. A defini-
ção é referente a que estilo pós-moderno:  

 
A) Expressionismo.  
B) Futurismo.  
C) Abstracionismo. 
D) Surrealismo.  
E) Neoclassicismo. 
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45. (UNESP/2013) Como os artistas realistas, que com a 
ciência haviam aprendido a utilizar determinados co-
nhecimentos, os impressionistas se viram na necessi-
dade de interpretar com maior vivacidade a natureza 
através de suas criações artísticas. Segundo o Im-
pressionismo e suas tendências, analise os itens a 
seguir e marque a alternativa CORRETA.  

 
I. (   ) A cor e tonalidade que se busca é a adquirida 

pelo objeto em reflexo a luz.  
II. (   ) O contraste de claro-escuro é obtido com cla-

reza para o realce das cores in natura. 
III. (   ) As cores binárias e ternárias são obtidas dire-

tamente na paleta com a associação de cores.  
IV. (   ) Os contornos das imagens são sem definição.  
V. (   ) O trabalho de criação destes artistas baseia-

se na criação de sombra e luz dos artistas barro-
cos . 

  
A) Apenas os itens II, III e V são corretos.  
B) Apenas os itens II, III e V estão incorretos.  
C) Apenas o item IV está correto. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Apenas os itens I e IV estão incorretos.  
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REDAÇÃO

(ENEM/2013) A partir da leitura dos textos a seguir, redija um texto dissertativo-argumentativo na modalidade 
escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil”, apresentan-
do proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coe-
rente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  
 

Qual o objetivo da “Lei Seca ao volante”? 
 
De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a utilização de bebidas alcoólicas 
é responsável por 30% dos acidentes de transito. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está 
relacionada ao uso do álcool por motoristas. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705/2008 surgiu com 
uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a 
tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica. E coube ao Governo 
Federal o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação à aquisição de milhares de etilômetros. Mas 
para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral. Porque 
para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos.  
Disponível em: <www.dprf.gov.br>. Acesso em: 03 ago. 2014.  

 
 

 
Disponível em www.brasil.gov.br Acesso em 26. Ago. 2014 

 
 

 
 
Disponível em: <www.operacaoleisecarj.rj.gov.br>. Acesso em: 26 ago. 2014 
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Repulsão magnética a beber e dirigir 

A lei da física que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético é um dos conceitos 
mais populares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chope e bolachas de papelão não servem, em con-
dições normais, como objetos de experimento para confirmar essa proposta. A ideia de uma agência de co-
municação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar 
os copos, de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado, há uma opção para o cliente: dirigir ou 
chamar um táxi depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chope também receberam pequenos pedaços 
de metal mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante um fim de semana, todas 
as bebidas servidas passaram a pregar uma pega no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a opção 
dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade e, portanto, causando repulsão, fazendo 
com que o descanso fugisse do copo; se estivesse virada mostrando o lado com o desenho de um táxi, ela 
rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma 
leve e no exato momento do consumo.  
 
Disponível em: <www.operacaoleisecarj.gov.br>. Acesso em: 03 ago. 2014. Fonte: INEP. 

  
Importante: 
 

• Escreva com letra legível, diferenciando a maiúscula da minúscula. 
• Mínimo de 8 (oito) palavras por linha. 
• Mínimo 15 linhas e máximo 20 linhas.  
• Não se identifique (não coloque seu nome) no texto. 
• O título não é obrigatório; caso opte por colocá-lo, deve compor um todo coerente e harmonioso com 

o texto e será contado como linha. 
• Não apresente seus argumentos sob forma de tópicos. 
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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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