
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
• 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 con-

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

 
 

 
2ª SÉRIES – INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO 

 
CADERNO 2 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

     2º SIMULADO TECPUC – 2014 
Pág. 3 

 

 

1. (PUCRS- 2011) Tales, um aluno do Curso de Mate-
mática, depois de terminar o semestre com êxito, re-
solveu viajar para a Europa. Tales caminhou muitas 
vezes sobre a Ponte Carlos, em Praga, para admirar 
as estátuas que estão espalhadas ao longo da ponte. 
Para descobrir o número de estátuas existentes sobre 
a ponte, ele teve  que resolver a equação 
log2 (3x – 30) – log2 x = 1. Concluiu, então, que o nú-
mero de estátuas é: 

 
A) 31. 
B) 16. 
C) 30. 
D) 15. 
E) 10. 

 
2. (PUCPR – Verão 2014) O número de organismos de 

uma colônia pode ser calculado e é aproximadamente 
dado pela função N(t) = N0.  3

t,  em  que  N0  é  o  nú-
mero  inicial  de  organismos  e  t  é  o  tempo,  em  
dias.  Após quantos dias o número de indivíduos é  
3000 vezes maior que o número inicial de organis-
mos?  (log 3 = 0,48)  

 
A) 7,90 dias.  
B) 6,35 dias.  
C) 8,15 dias.  
D) 6,15 dias. 
E) 7,25 dias.  

 
3. (PUCPR 2009) Uma indústria alimentícia prepara um 

“buffet” com seus produtos para a apreciação de es-
pecialistas do setor. São dois tipos de suco, cinco ti-
pos de prato salgado e quatro tipos de sobremesa. 
Cada especialista prova o “buffet” individualmente e, 
entre um especialista e outro, o “buffet” é reorganiza-
do em ordem diferente, seguindo as seguintes instru-
ções: 

 
I. Sucos, salgados e sobremesas devem ser dispos-

tos em linha. 
II. Cada tipo de produto deve ser agrupado de modo 

conjunto. Os sucos devem ficar juntos, assim co-
mo os pratos salgados e as sobremesas, ou seja, 
não se devem intercalar produtos de tipos diferen-
tes. 

III. A sequência dos tipos de produto pode ser altera-
da, ou seja, pode ser iniciada com os sucos, ou 
com os pratos salgados, ou ainda, pelas sobre-
mesas. 
 

De quantas maneiras diferentes o “buffet” pode ser 
composto? 

 
A) 5.760. 
B) 34.560. 
C) 111. 
D) 120.  
E) 165. 

 

4. (PUC-SP 2011) Na sala de reuniões de certa empresa 
há uma mesa retangular com 10 poltronas dispostas 
da forma como é mostrado na figura abaixo. 

 

 
 
 

Certo dia, sete pessoas foram convocadas para parti-
cipar de uma reunião a ser realizada nessa sala: o 
presidente,o vice-presidente, um secretário e quatro 
membros da diretoria. Sabe-se que: 

 
• o presidente e o vice-presidente deverão ocupar ex-
clusivamente as poltronas das cabeceiras da mesa; 
• o secretário deverá ocupar uma poltrona ao lado do 
presidente. 

 
Considerando que tais poltronas são fixas no piso da 
sala, de quantos modos as sete pessoas podem nelas 
se acomodar para participar de tal reunião? 

 
A) 1240. 
B) 2480.  
C) 840. 
D) 3360.  
E) 1680. 

 
5. (PUCPR – Inverno 2012) Num outdoor de propaganda 

de uma escola, alguns primeiros números ímpares 
positivos e consecutivos foram colocados da seguinte 
maneira:  

 
1  
3   5  
7   9   11  
13   15   17   19  
21  23   25   27   29  

 
Um adolescente, ao ver a imagem, achou interessante 
e, num papel, continuou escrevendo os demais núme-
ros ímpares, dentro da proposta da imagem triangular, 
parando ao terminar a décima linha. Somando os nú-
meros da última linha que escreveu, quanto ele en-
controu?  

 
A) 1000.  
B) 900.  
C) 1200.  
D) 800.  
E) 1100. 
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6. O acidente nuclear de Chernobyl revela brutalmente 
os limites dos poderes técnico-científicos da humani-
dade e as ”marchas-à-ré“ que a ”natureza“ nos pode 
reservar. É evidente que uma gestão mais coletiva se 
impõe para orientar as ciências e as técnicas em dire-
ção a finalidades mais humanas. 
GUATTARI, F. As três ecologias. São Paulo: Papirus, 1995  
(adaptado). 

 
O texto trata do aparato técnico-científico e suas con-
sequências para a humanidade, propondo que esse 
desenvolvimento 

 
A) guie-se por interesses econômicos, prescritos pe-

la lógica do mercado. 
B) defina seus projetos a partir dos interesses  

coletivos. 
C) priorize a evolução da tecnologia, se apropriando 

da natureza. 
D) promova a separação entre natureza e sociedade 

tecnológica. 
E) tenha gestão própria, com o objetivo de melhor 

apropriação da natureza. 
 

7. (PUCMG/2003)  Considere os três grandes complexos 
regionais geoeconômicos do Brasil: 
 
1 - Amazônia      2 - Nordeste      3 - Centro-Sul 
 
Numere os parênteses abaixo de acordo com os ele-
mentos que identificam cada um dos complexos e, em 
seguida, assinale a alternativa que apresenta a nume-
ração CORRETA encontrada. 

 
(     ) Ocorre um processo de desconcentração eco-
nômica no seu espaço regional, fortalecendo as cida-
des médias com a instalação de centros de pesquisa 
e implantação de grandes empresas. 
(     ) Suas atividades produtivas baseiam-se na agri-
cultura e no extrativismo mineral e vegetal. 
(     ) A criação de grandes projetos da irrigação tem 
beneficiado majoritariamente grandes grupos empre-
sariais, às custas de pequenos produtores rurais. 
(     ) Aprofunda-se a integração de sub-regiões volta-
das para o desenvolvimento de complexos agroindus-
triais, favorecidos pelo dinamismo industrial. 

 
A) 2 – 3 – 1 – 2 
B) 1 – 2 – 3 – 3 
C) 3 – 1 – 2 – 3   
D) 2 – 1 – 3 – 2 
E) 3 – 2 – 1 – 3 

 
8. (UFC/2003)  A economia básica do Brasil, durante os 

períodos Colonial e Imperial, esteve voltada para o 
comércio de exportação. Assinale a alternativa que 
caracteriza o espaço geográfico brasileiro nessa épo-
ca. 

 
A) Havia intensos fluxos ferroviários entre as regiões 

brasileiras.  

B) O transporte ferroviário possibilitou o desenvolvi-
mento de intenso mercado interno.  

C)  Os espaços regionais achavam-se integrados 
através dos fluxos de transporte fluvial.  

D)  Havia intensos fluxos rodoviários entre as regiões 
brasileiras. 

E) As regiões eram isoladas e o comércio externo se 
fazia através do transporte marítimo.  
 

9. (UNESP/1996)  A desigualdade regional é uma carac-
terística marcante da economia brasileira. Esta desi-
gualdade reflete-se, também, no que se refere às ex-
portações. Examine o gráfico adiante e assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 

 
 

A) As regiões sul, nordeste, norte e centro-oeste res-
ponsabilizam-se por mais de 50% do valor das 
exportações brasileiras.   

B) O norte e o nordeste são os maiores responsáveis 
pelo valor das exportações brasileiras 

C) A região sul é responsável por mais da metade do 
valor das exportações brasileiras 

D) O sul e o sudeste participam com mais de 80% do 
valor das exportações brasileiras 

E) As regiões centro-oeste, norte e nordeste são 
responsáveis por 50% do valor das exportações 
brasileiras 
 

10. (Enem 2011) Segundo dados do Balanço Energético 
Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia, 
a matriz energética brasileira é composta por hidrelé-
trica (80%), termelétrica (19,9%) e eólica (0,1%). Nas 
termelétricas, esse percentual é dividido conforme o 
combustível usado, sendo: gás natural (6,6%), bio-
massa (5,3%), derivados de petróleo (3,3%), energia 
nuclear (3,1%) e carvão mineral (1,6%). Com a gera-
ção de eletricidade da biomassa, podese considerar 
que ocorre uma compensação do carbono liberado na 
queima do material vegetal pela absorção desse ele-
mento no crescimento das plantas. Entretanto, estu-
dos indicam que as emissões de metano (CH4) das 
hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de 
CO2 das termelétricas. 
MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio Madeira e 
os impactos socioambientais da eletrificação no Brasil. Revista Ci-
ência Hoje. V. 45, n.° 265, 2009 (adaptado). 
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No Brasil, em termos do impacto das fontes de ener-
gia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão 
de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como 
uma fonte: 

 
A) limpa de energia, contribuindo para minimizar os 

efeitos deste fenômeno. 
B) poluidora, colaborando com níveis altos de gases 

de efeito estufa em função de seu potencial de 
oferta. 

C) eficaz de energia, tomando-se o percentual de 
oferta e os benefícios verificados. 

D) limpa de energia, não afetando ou alterando os 
níveis dos gases do efeito estufa. 

E) alternativa, tomando-se por referência a grande 
emissão de gases de efeito estufa das demais 
fontes geradoras. 
 

11. (UEM 2013) O esporte faz parte da cultura corporal e 
seu entendimento histórico se faz necessário. Sobre o 
assunto, assinale o que for CORRETO.  

 
(    ) No início do século XIX, o desenvolvimento da 
sociedade capitalista tornava cada vez mais profunda 
a divisão do trabalho e, consequentemente, a divisão 
entre as classes sociais. Nesse contexto, observa-se 
também o desenvolvimento do esporte a partir de inte-
resses distintos, conforme a classe social.  
(    ) No início do século XIX, as práticas desportivas 
não eram organizadas nem tinham regras rígidas, o 
que possibilitava refletir sobre a estrutura do esporte e 
contestá-la. 
(     ) O futebol é o esporte de maior destaque no Bra-
sil, tanto que já foi considerado o ópio do povo – uma 
espécie de contaminação da consciência crítica do ser 
humano. 
(    ) A prática esportiva na escola e sua legitimação 
têm pouca relação com o desenvolvimento político e 
econômico da sociedade. 
(    ) O futebol praticado na várzea e na rua por comu-
nidades locais pode contribuir para a organização po-
lítica dessas comunidades, bem como ter papel impor-
tante na superação de suas dificuldades, potenciali-
zando a intensificação de laços culturais próprios. 

 
A) V – V – F – F – V 
B) F – F – V – V – F 
C) V – F – V – F – V 
D) V – F – F – V – F 
E) F – F – F – V – V 

 
12. (UEM/2013) Em relação ao esporte, entendido como 

direito social, como atividade própria dos seres huma-
nos e como prática intencional, histórica e socialmente 
desenvolvida por homens e por mulheres, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
(   ) Uma vez que o esporte é reconhecido pela Cons-
tituição Federal como patrimônio cultural e como direi-
to social, ele passa a ser realidade material na vida 
das pessoas. 

(   ) Ao se reconhecer o esporte e a forma como essa 
manifestação cultural se configura atualmente, por 
meio da competição, do egoísmo e do lucro, tornam-
se inviabilizadas quaisquer alternativas de pensá-lo 
como educação humana. 
(  ) Na configuração atual, o esporte passa a atuar 
tanto no equilíbrio da crise do capital quanto no con-
trole e na alienação de consciências por meio de es-
tratégias ideológicas. 
(   ) Entre as barreiras e os limites para a prática do 
esporte como direito social encontram-se a falta de 
acesso às mercadorias usuais para sua prática e a 
privatização de espaços e de meios de produção ne-
cessários à sua realização. 
(   ) O esporte-espetáculo é uma das representações 
do esporte como mercadoria que pode ser utilizado 
como instrumento ideológico. 

 
A) V – V – F – F – V 
B) F – F – F – F – F 
C) V – F – F – V – F 
D) V – V – V – V – V 
E) F – F – F – V – V 

 
13. (2° Simulado TECPUC -2014) Sobre os esportes de 

raquete assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O badminton é o esporte de raquetes mais rápido 
do planeta. Enquanto no tênis o saque mais veloz 
já registrado atingiu 263km/h (do australiano Sa-
muel Groth), no badminton a velocidade da peteca 
em um jogo profissional pode ultrapassar os 
300km/h. 

B) A terminologia “ping-pong” surgiu devido ao baru-
lho produzido quando a bola toca na raquete. Não 
existe diferença entre o Ping-pong e o Tênis de 
mesa, são nomenclaturas diferentes para o mes-
mo jogo.  

C) O eixo norteador de desenvolvimento de esportes 
com raquete está no desenvolvimento da habili-
dade motora básica de rebater. 

D) Sabe-se que nos esportes de raquete o indivíduo 
utilizará um instrumento (que deve ser tratado 
como uma extensão do seu braço) e que, por sua 
vez, rebaterá um outro objeto, na maioria das ve-
zes uma bola, mas pode ser uma peteca, como é 
o caso do badminton. 

E) Sobre o tênis, pode-se dizer que trata-se de um 
jogo simples, disputado num espaço delimitado 
por linhas, dividido ao meio por uma rede, no qual 
os jogadores se posicionam um de cada lado da 
rede com uma raquete, com o objetivo de bater 
em uma bola, colocando-a, diretamente por cima 
da rede, no campo contrário. 
 

14. (2° Simulado TECPUC – 2014) A tecnologia que en-
volve a confecção de tênis, principalmente os voltados 
para corrida e atividades físicas, conta com uma série 
de estudos e avanços; no entanto, de nada serve cal-
çados melhores se o atleta não conhecer o seu tipo 
de pisada. Existem três tipos diferentes e cada uma 
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delas influencia na escolha do modelo do tênis e, 
principalmente, na performance nas pistas de corrida.  

 
A pisada ___________ acontece quando há uma ro-
tação interna excessiva do pé e do tornozelo. Desta 
forma, mais tensão é posta na estrutura do pé, o que 
pode desalinhar o tornozelo, os joelhos e os quadris. 
Desperdiça energia, fazendo com que seu estilo de 
corrida seja ineficiente e aumentando o risco de dores 
na canela e articulações, ou até mesmo lesões, caso 
o atleta utilize o tipo de calçado errado. 
A pisada __________ é o tipo ideal de pisada, pois 
possui um nível equilibrado de pronação e supinação 
e cria uma absorção de choque eficiente na fase de 
apoio da pisada. O arco do pé tem altura média e o 
calcanhar permanece em posição vertical com relação 
ao solo. Um corredor com esse tipo de pisada é ge-
ralmente mais biomecanicamente eficiente e o risco 
de lesões é menor. 
A pisada ____________ descreve uma situação em 
que o pé rola para o lado de fora. Neste caso, as for-
ças durante o ciclo da pisada não são distribuídas 
igualmente pelo pé, que possui o arco alto e não tem 
sua mobilidade afetada. O peso do corpo do corredor 
fica nos dedos de fora, o que pode gerar lesões, prin-
cipalmente nos joelhos, pés, e nas costas. 

 
A) Pronada, neutra, supinada. 
B) Pronada, supinada, neutra. 
C) Supinada, pronada, neutra. 
D) Neutra, pronada, supinada. 
E) Supinada, neutra, pronada. 

 
15. (2° Simulado TECPUC – 2014) O Atletismo conta a 

história esportiva no homem no planeta. É chamado 
de esporte-base, porque sua prática corresponde a 
movimentos naturais do ser humano: correr, saltar, 
lançar. Não por acaso, a primeira competição esporti-
va de que se tem notícia foi uma corrida, nos Jogos 
de 776 A.C., na cidade de Olímpia, na Grécia, que de-
ram origem às Olimpíadas. A prova, chamada pelos 
gregos de "stadium", tinha cerca de 200 metros e o 
vencedor, Coroebus, é considerado o primeiro cam-
peão olímpico da história. 
Na moderna definição, o Atletismo é um esporte com 
provas de pista, de campo, provas combinadas, o pe-
destrianismo, corridas em campo, corridas em monta-
nha, e marcha atlética. Sobre o atletismo, identifique a 
alternativa INCORRETA. 

 
A) O salto em distância, salto triplo, salto em altura e 

salto com vara são provas oficiais comuns entre 
homens e mulheres. 

B) São provas oficiais masculinas: marcha atlética 
(50.000m), revezamentos (4x100m e 4x400m), 
corrida com barreiras (110m e 400m). 

C) O Triathlon é uma prova oficial do atletismo mas-
culino e feminino. É composto por três modalida-
des: natação, ciclismo e corrida   

D) São provas oficiais femininas: marcha atlética 
(20.000m), arremessos (peso, disco, dardo e mar-
telo). 

E) O decatlon é uma prova masculina composta por: 
corrida 100m salto em distância, arremesso de 
peso, salto em altura, corrida 400m, corrida 110m 
com barreiras, arremesso de disco, salto com va-
ra, arremesse de dardo e corrida 1500m. 

 
16. (2º Simulado TECPUC – 2014) A respeito dos anos 

predecessores e iniciais da Segunda Guerra Mundial 
na Europa, analise as afirmações a seguir:  

 
I. O tratado de Versalhes não foi um fator determi-

nante para o início da Segunda Guerra Mundial, 
uma vez que Hitler, como chanceler da Alemanha, 
acatou os decretos do tratado, respeitando sua li-
mitação militar e sanções econômicas.  

II. Devido à política de um “espaço vital”, a partir de 
1935, a Alemanha nazista começa uma política de 
anexações, ocupando territórios da Renânia, Áus-
tria e Tchecoslováquia.  

III. A invasão da Polônia por tropas italianas em 1939 
foi a principal causa para o início da guerra mun-
dial; com o apoio da Alemanha nazista, os italia-
nos ocuparam territórios nos Bálcãs, Leste euro-
peu e França. Logo após, Inglaterra e França de-
clararam guerra ao Eixo.  

IV. Pela tática do blitzkrieg, os nazistas ocuparam ra-
pidamente, em aproximadamente dois anos, di-
versos territórios da Europa ocidental como Dina-
marca, Noruega, Bélgica, Holanda e França. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 
A) Todas as afirmativas são falsas. 
B) Três afirmativas estão corretas. 
C) Uma afirmativa está correta. 
D) Quatro afirmativas estão corretas. 
E) Duas afirmativas estão corretas  

 
17. (2º Simulado TECPUC – 2014) A respeito dos anos 

que se seguiram após o fim da Segunda Guerra Mun-
dial, ou seja, o contexto da Guerra Fria, analise as 
afirmações a seguir:  

 
I. A Guerra Fria foi determinada por um conflito béli-

co e ideológico entre a União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas e os Estados Unidos da Amé-
rica, saindo vitoriosos os Estados Unidos após 
conflitos em diversas partes do mundo. 

II. A Doutrina Truman tinha como principal objetivo 
conter o comunismo no mundo. Para isso, deu-se 
início a uma intensa propaganda anticomunista 
nos Estados Unidos e, posteriormente, com auxí-
lios econômicos (plano Marshall), passou a com-
bater o comunismo em outras regiões do mundo.  

III. A China foi um dos países que, após uma revolu-
ção bem-sucedida, instalou um modelo socialista, 
a República Popular da China. Porém, durante os 
anos que se seguiram, a repressão política, a re-
cessão econômica e os crimes aos direitos huma-
nos marcaram o sistema de Mao Tse-tung.   
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IV. A Guerra Fria foi um período de intenso conflito 
ideológico entre EUA e URSS, tanto a corrida ar-
mamentista como a corrida espacial foram símbo-
los daquele momento histórico. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 
A) Todas as afirmativas são falsas. 
B) Duas afirmativas estão corretas. 
C) Uma afirmativa está correta. 
D) Três afirmativas estão corretas.  
E) Quatro afirmativas estão corretas. 

 
18. (2º Simulado TECPUC – 2014) Sobre o processo re-

volucionário que pôs fim ao governo czarista na Rús-
sia e promoveu a revolução socialista, analise as afir-
mativas a seguir:  

 
I. O processo de industrialização da Rússia, promo-

vida pelo Estado czarista no século XIX, fez surgir 
o proletariado russo. Diferentemente da Revolu-
ção Industrial inglesa, os operários russos tive-
ram, desde o momento de sua criação, garantias 
sociais e liberdade de organização e manifesta-
ção.   

II. Grigory Rasputin, amigo do czar Nicolau II, teve 
participação decisiva na Revolução Bolchevique. 
Após se afastar do czar, se aliou a Lenin e aos 
bolcheviques, promovendo grandes manifesta-
ções que levaram ao fim do governo czarista .  

III. Paz, pão e terra. Essas eram as principais reivin-
dicações da burguesia russa no início do século 
XX. Tal burguesia, privilegiada com os ganhos 
após a vitória na Grande Guerra, influenciaram e 
apoiaram Lenin nas eleições presidenciais na 
Rússia de 1917.  

IV. Durante as “Jornadas de Outubro” o partido bol-
chevique articulou um Golpe de Estado no qual 
Lenin tomou o poder como presidente da Rússia. 
Adotando medidas como a saída da Rússia da 
Grande Guerra, a abolição da propriedade privada 
e o controle das fábricas pelos operários, Lenin 
transformava a Rússia no primeiro país socialista 
do mundo. 

 
Assinale a opção CORRETA. 

 
A) Quatro afirmativas estão falsas. 
B) Uma afirmativa está falsa. 
C) Duas afirmativas estão falsas. 
D) Todas afirmativas são verdadeiras. 
E) Três afirmativas estão falsas.  

 
19. (2º Simulado TECPUC – 2014) A respeito da Revolu-

ção Bolchevique, leia atentamente as afirmações 
abaixo: 

 
I. A entrada da Rússia na Grande Guerra levou o 

governo do czar Nicolau II ao fim, uma vez que se 
agravou a falta de gêneros básicos para a sobre-

vivência do povo russo, ocasionando diversas 
manifestações pelo fim do governo czarista.  

II. As mobilizações operárias e campesinas cresciam 
na mesma medida em que aumentava a crise po-
lítica, econômica e social na Rússia. Os sovietes, 
conselhos formados por soldados, trabalhadores 
urbanos e camponeses articulavam ações contra 
o governo autoritário que controlava a Rússia.   

III. A revolução de fevereiro de 1917 levou à abdica-
ção de Nicolau II e à formação de um Governo 
Provisório. Uma vez que o governo era formado 
por representantes da burguesia industrial russa, 
os interesses do povo não foram atendidos, e a 
Rússia, por motivos econômicos, permaneceu na 
Grande Guerra.    

IV. Apesar de bem equipado com armas e munições 
e bem preparados, o exército russo teve que se 
retirar da Grande Guerra por causa da Revolução 
Bolchevique. Meses antes da revolução, a Rússia 
já havia invadido o território alemão e se prepara-
va para a rendição do inimigo. 

  
Assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) Três afirmações são corretas. 
B) Duas afirmações são corretas. 
C) Todas as afirmações são corretas. 
D) Uma afirmação está correta. 
E) Todas as afirmações são falsas. 

 
20. (FUVEST/2012) “O Estado de compromisso, expres-

são do reajuste nas relações internas das classes 
dominantes, corresponde, por outro lado, a uma nova 
forma do Estado, que se caracteriza pela maior cen-
tralização, o intervencionismo ampliado e não restrito 
apenas à área do café, o estabelecimento de uma cer-
ta racionalização no uso de algumas fontes funda-
mentais de riqueza pelo capitalismo internacional (...)”. 
Boris Fausto. A revolução de 1930. Historiografia e história. São 
Paulo: Brasiliense, 1987, p. 109-110.  

 
Segundo o texto, o Estado de compromisso corres-
pondeu, no Brasil do período posterior a 1930,  

 
A) ao primeiro momento de intervenção governamen-

tal na economia brasileira.  
B) à retomada do comando político pela elite cafei-

cultora do sudeste brasileiro. 
C) ao esforço de eliminar os problemas sociais inter-

nos gerados pelo capitalismo internacional.  
D) à reorientação da política econômica, com maior 

presença do Estado na economia.  
E) à ampla democratização nas relações políticas, 

trabalhistas e sociais. 
 

21. (ENEM/2013) 
 

Na produção social que os homens realizam, eles en-
tram em determinadas relações indispensáveis e in-
dependentes de sua vontade; tais relações de produ-
ção correspondem a um estágio definido de desenvol-
vimento das suas forças materiais de produção. A to-
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talidade dessas relações constitui a estrutura econô-
mica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se 
erguem as superestruturas política e jurídica, e ao 
qual correspondem determinadas formas de consci-
ência social. 
MARX, K. Prefácio À Critica da economia política. In: MARX, K.; 
ENGELS. F. Textos 3. São Paulo> Edições Sociais, 1977 (adapta-
do). 

 
Para o autor, a relação entre economia e política es-
tabelecida no sistema capitalista faz com que 
 
A) o proletariado seja contemplado pelo processo de 

mais-valia. 
B) o trabalho se constitua como fundamento real da 

produção material. 
C) a consolidação das forças produtivas seja compa-

tível com o progresso humano. 
D) a autonomia da sociedade civil seja proporcional 

ao desenvolvimento econômico. 
E) a burguesia revolucione o processo social de for-

mação da consciência de classe. 
 

22. (ENEM/2013) Um trabalhador em tempo flexível con-
trola o local do trabalho, mas não adquire maior con-
trole sobre o processo em si. A essa altura, vários es-
tudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas 
vezes maior para os ausentes do escritório do que pa-
ra os presentes. O trabalho é fisicamente descentrali-
zado e o poder sobre o trabalhador, mais direto. 
SENNET, R. A corrosão do caráter: consequências pessoas do no-
vo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 1999 (adaptado). 

 
Comparada à organização do trabalho característica 
do taylorismo e do fordismo, a concepção de tempo 
analisada no texto pressupõe que:  

 
A) os mecanismos de controle sejam deslocados dos 

processos para os resultados do trabalho. 
B) as tecnologias de informação sejam usadas para 

democratizar as relações laborais. 
C) as estruturas burocráticas sejam transferidas da 

empresa para o espaço doméstico. 
D) os procedimentos de terceirização sejam aprimo-

rados pela qualificação profissional. 
E) as organizações sindicais sejam fortalecidas com 

a valorização da especialização funcional. 
 

23. (ENEM/2011) “Pode-se distinguir duas principais tra-
dições em relação a esse respeito (das classes soci-
ais). De um lado, a tradição marxista, que define a no-
ção de classe com base na posição dos agentes soci-
ais no sistema de produção, havendo, portanto, se-
gundo essa tradição, tantas classes quantos tipos 
fundamentais de posição. De outro, a chamada teoria 
da ‘estratificação’, que, inspirando-se, de um modo 
geral, em Weber, define a noção de classe ou de es-
trato com base em indicadores de status.”  

 
A partir do texto e de seus conhecimentos sobre es-
tratificação social, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A teoria de Marx está fundamentada em questões 
culturais e a de Weber apenas na questão eco-
nômica. 

B) A teoria de Marx é mais simples e explica melhor 
a sociedade pré-industrial do que a teoria de We-
ber. 

C) A teoria de Marx tem como base o status, o poder 
e o prestígio enquanto que a teoria de Weber leva 
em conta somente o status. 

D) A teoria de Marx tem sua fundamentação na posi-
ção dos indivíduos na produção material da soci-
edade e a de Weber nas questões socioculturais. 

E) A teoria de Marx desconsidera os processos histó-
ricos e culturais e a teoria de Weber desconsidera 
os processos de produção material das socieda-
des. 
 

24. (2º Simulado TECPUC - 2012) “Podemos falar de uma 
classe quando: 1) certo número de pessoas tem em 
comum um comportamento causal específico em suas 
oportunidades de vida, e na medida em que 2) esse 
componente é representado exclusivamente pelos in-
teresses econômicos da posse de bens e oportunida-
de de renda, e 3) é representado sob as condições de 
mercado de produtos ou mercado de trabalho.” (WE-
BER, 2012 p. 212) 

 
Com base no texto e na teoria da estratificação social 
de Weber, a palavra “classe” refere-se: 

 
A) à divisão da sociedade em dois grupos: os deten-

tores dos meios de produção e os proletariados. 
B) à possibilidade de qualquer grupo ou pessoa ter 

acesso aos bens produzidos. 
C) à posição do indivíduo na sociedade. 
D) a qualquer grupo de pessoas que se encontrem 

na mesma situação de classe. 
E) à organização e acesso aos bens produzidos so-

cialmente. 
 

25. (UNICENTRO/2010) “Todos nós participamos de cer-
tos grupos de ideias [...]. São espécies de “bolsões” 
ideológicos, onde há pessoas que dizem coisas em 
que nós também acreditamos, pelas quais lutamos, 
que têm opiniões muito parecidas com as nossas. Há 
alguns autores que dizem que na verdade nós não fa-
lamos de fato o que acreditamos dizer, haveria certos 
mecanismos, certas estruturas que “falariam por nós”. 
Ou seja, quando damos nossas opiniões, quando par-
ticipamos de algum acontecimento, de alguma mani-
festação, temos muito pouco de nosso aí, reproduzi-
mos conceitos que circulam nesses grupos. Ideologia 
não é, portanto, um fato individual, não atua de forma 
consciente na maioria dos casos. Quando pretende-
mos alguma coisa, quando defendemos uma ideia, 
um interesse, uma aspiração, uma vontade, um dese-
jo, normalmente não sabemos, não temos consciência 
de que isso ocorre dentro de um esquema maior, [...] 
do qual somos representantes – repetimos conceitos 
e vontades que já existiam anteriormente”  
(MARCONDES FILHO, Ciro. Ideologia: O que todo cidadão precisa 
saber sobre. São Paulo, 1985, p.20).  
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A partir do texto é possível afirmar que a Ideologia é  
 

A) algo que se reproduz a partir da convivência entre 
os indivíduos em grupos, que defendem os mes-
mos interesses e possuem opiniões semelhantes.  

B) um conjunto de atitudes individuais e momentâ-
neas que não interferem na vida social.  

C) algo que se reproduz fora e sem sofrer influências 
do grupo social.  

D) algo que se reproduz solitariamente.  
E) um fato individual, consciente e que se manifesta 

por vontades particulares. 
 

26. (ENEM/2013) cita o seguinte trecho do tratado  
“A Política”, de Aristóteles: 

 
“A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a 
mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos não 
devem estar separados como na inscrição existente 
em Delfos: ‘das coisas, a mais nobre é a mais justa, e 
a melhor é a saúde; porém a mais doce é ter o que 
amamos’. Todos esses atributos estão presentes nas 
mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, 
nós a identificamos como felicidade.” (ARISTÓTELES, A 
Política. São Paulo: Cia das Letras, 2010). 

 
Em seguida, questiona: 

 
Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais exce-
lentes atributos, Aristóteles a identifica como 

 
A) plenitude espiritual e ascese pessoal. 
B) busca por bens materiais e títulos de nobreza. 
C) finalidade das ações e condutas humanas   
D) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. 
E) expressão do sucesso individual e reconhecimen-

to público. 
 

27. (ENEM/2013) A partir do trecho da obra “O Príncipe”, 
de Maquiavel: 

 
“Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado 
que temido ou temido que amado. Responda-se que 
ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é di-
fícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que 
amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque 
dos homens se pode dizer, duma maneira geral, que 
são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos 
de lucro, e quanto lhes fazem bem são inteiramente 
teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os fi-
lhos, quando, como acima disse, o perigo está longe; 
mas quando ele chega, revoltam-se.”  
(MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991.) 

 
Em seguida, questiona: 

 
A partir da análise histórica do comportamento huma-
no em suas relações sócias e políticas, Maquiavel de-
fine o homem como um ser:  

 

A) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para 
alcançar êxito na política. 

B) munido de virtude, com disposição nata a praticar 
o bem a si e aos outros. 

C) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-
social e portanto seus direitos naturais. 

D) guiado por interesses, de modo que suas ações 
são imprevisíveis e inconstantes. 

E) sociável por natureza, mantendo relações pacífi-
cas com seus pares. 
 

28. (ENEM/2012) Não ignoro a opinião antiga e muito 
difundida de que o que acontece no mundo é decidido 
por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita 
em nossos dias, devido às grandes transformações 
ocorridas, e que ocorrem diariamente, as quais esca-
pam à conjectura humana. Não obstante, para não ig-
norar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se 
pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos 
atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o controle sobre 
a outra metade.  
(MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: Ed. UnB, 1979.)  
 
Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do 
poder em seu tempo. No trecho citado, o autor de-
monstra o vínculo entre o seu pensamento político e o 
humanismo renascentista ao: 

 
A) rejeitar a intervenção do acaso nos processos po-

líticos. 
B) afirmar a confiança na razão autônoma como fun-

damento da ação humana  
C) valorizar a interferência divina nos acontecimentos 

definidores do seu tempo. 
D) romper com a tradição que valorizava o passado 

como fonte de aprendizagem. 
E) redefinir a ação política com base na unidade en-

tre fé e razão. 
 

29. (UEL-2004) “Uma vez que constituição significa o 
mesmo que governo, e o governo é o poder supremo 
em uma cidade, e o mando pode estar nas mãos de 
uma única pessoa, ou de poucas pessoas, ou da mai-
oria, nos casos em que esta única pessoa, ou as pou-
cas pessoas, ou a maioria, governam tendo em vista o 
bem comum, estas constituições devem ser forçosa-
mente as corretas; ao contrário, constituem desvios os 
casos em que o governo é exercido com vistas ao 
próprio interesse da única pessoa, ou das poucas 
pessoas, ou da maioria, pois ou se deve dizer que os 
cidadãos não participam do governo da cidade, ou é 
necessário que eles realmente participem.”  
(ARISTÓTELES. Política. Trad. de Mário da Gama Kury. 3.ed. Bra-
sília: Editora UNB, 1997. p. 91.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre as 
formas de governo em Aristóteles, analise as afirmati-
vas a seguir. 

 
I. A democracia é uma forma de governo reta, ou 

seja, um governo que prioriza o exercício do po-
der em benefício do interesse comum. 
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II. A democracia faz parte das formas degeneradas 
de governo, entre as quais destacam - se a tirania 
e a oligarquia. 

III. A democracia é uma forma de governo que des-
considera o bem de todos; antes, porém, visa a 
favorecer indevidamente os interesses dos mais 
pobres, reduzindo-se, desse modo, a uma acep-
ção demagógica. 

IV. A democracia é a forma de governo mais conve-
niente para as cidades gregas, justamente porque 
realiza o bem do Estado, que é o bem comum. 

 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

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

 
30. (UEL – 2005) “A escolha dos ministros por parte de 

um príncipe não é coisa de pouca importância: os mi-
nistros serão bons ou maus, de acordo com a prudên-
cia que o príncipe demonstrar. A primeira impressão 
que se tem de um governante e da sua inteligência, é 
dada pelos homens que o cercam. Quando estes são 
eficientes e fiéis, pode-se sempre considerar o prínci-
pe sábio, pois foi capaz de reconhecer a capacidade e 
manter fidelidade. Mas quando a situação é oposta, 
pode-se sempre dele fazer mal juízo, porque seu pri-
meiro erro terá sido cometido ao escolher os assesso-
res”.  
(MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Trad. de Pietro Nassetti.  
São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 136.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre 
 Maquiavel, é CORRETO afirmar: 

 
A) Um príncipe e seu governo são avaliados também 

pela escolha dos ministros. 
B) Basta que o príncipe seja bom e virtuoso para que 

seu governo obtenha pleno êxito e seja reconhe-
cido pelo povo. 

C) O povo distingue e julga, separadamente, as ati-
tudes do príncipe daquelas de seus ministros. 

D) A escolha dos ministros é irrelevante para garantir 
um bom governo, desde que o príncipe tenha um 
projeto político perfeito. 

E) As atitudes do príncipe são livres da influência dos 
ministros que ele escolhe para governar 
 

31. (UNIRIO/2013) “(...) fi-la construir de propósito, levado 
de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, 
mas vá lá.” O vocábulo sublinhado introduz oração 
que denota: 

 
A) tempo. 
B) causa. 
C) consequência. 
D) condição. 
E) comparação. 

32. (ESPMSP/2012) A disposição das palavras numa 
frase não é evidentemente aleatória. No entanto, fra-
ses de jornais acabam apresentando, vez ou outra 
sentido estranho ou ambíguo por conta da ordem dos 
termos. Assinale o item que NÃO se enquadre em 
nenhum desses aspectos semânticos. 

 
A) Jogadores fogem pelos fundos de nove torcedo-

res. 
B) Polícia diz ter suspeitos de ataque em série. 
C) Lula é cobrado por violações na China. 
D) Estudo de cientista português com DNA de jumen-

tos de 52 países indica origens. 
E) Fiscais vão percorrer estacionamentos pagos dia-

riamente. 
 

33. (PUCPR/2013)  
 

Estímulo elétrico contra a depressão 
 

Um estímulo elétrico numa área precisa do cérebro de 
quem sofre de obsessões compulsivas e depressões 
pode ajudar a conseguir a cura, segundo testes feitos 
por neurocirurgiões franceses. Uma equipe do Centro 
Nacional de Pesquisas Científicas da França acaba 
de aplicar com sucesso a técnica, que consiste em 
instalar eletrodos ao nível “da cabeça do núcleo cau-
dado, situado na metade do cérebro”. A operação, 
que dura 12 horas é relatada na edição de outubro da 
revista Journal of Neurosurgery. O estímulo elétrico, já 
usado para aliviar pacientes que sofrem demal de 
Parkinson, ajuda a reduzir a ansiedade de quem sofre 
de transtornos neurológicos. 
(Folha de São Paulo, 30/10/04) 

 
Indique o que for FALSO. 

 
A) As palavras ajudar, aliviar e ajuda permitem inferir 

que o uso de estímulos elétricos não é suficiente 
para a cura da depressão ou do mal de Parkinson. 

B) O texto traz informações básicas sobre um novo 
tratamento para depressão. 

C) O uso de estímulos elétricos não é uma novidade 
na área médica. 

D) Foi a primeira vez que o uso de estímulos elétri-
cos apresentou resultados positivos no tratamento 
da depressão. 

E) A intenção do texto é manifestar uma crítica à 
técnica utilizada pelos médicos franceses. 
 

34. (2º Simulado TECPUC / 2014) Aponte a alternativa 
em que ocorra oração coordenada sindética conclusi-
va. 

 
A) Todos estavam presentes, porém ninguém pres-

tou atenção. 
B) Saiu cedo, no entanto não chegou na hora combi-

nada. 
C) Estes exercícios são mais fáceis, portanto resol-

va-os agora. 
D) Vá embora, que logo começará a chover. 
E) Não só compareceram, mas também ajudaram. 
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35. (UFMSCSP/2013) Por definição, a oração coordenada 
que se prende à anterior por conectivo é denominada 
sindética e é classificada pelo nome da conjunção que 
a encabeça.  

 
Assinale a alternativa em que aparece uma coordena-
da sindética explicativa, conforme a definição. 

 
A) A casaca dele estava remendada, mas limpa. 
B) Ambos se amavam, contudo não se falavam. 
C) Todo mundo trabalhando: ou varrendo o chão ou 

lavando as vidraças. 
D) Chora, que lágrimas lavam a dor. 
E) O time ora atacava, ora defendia e no placar apa-

recia o resultado favorável. 
 
36. (UNIFEST/2003) A questão a seguir baseia-se no 

seguinte fragmento do romance O cortiço (1890), de 
Aluísio Azevedo (1857-1913).  

 
O cortiço 

 
Fechou-se um entra-e-sai de marimbondos defronte 
daquelas cem casinhas ameaçadas pelo fogo. Ho-
mens e mulheres corriam de cá para lá com os tare-
cos ao ombro, numa balbúrdia de doidos. O pátio e a 
rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões 
espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de 
gritos sem nexo, e choro de crianças esmagadas, e 
pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da ca-
sa do Barão saíam clamores apopléticos; ouviam-se 
os guinchos de Zulmira que se espolinhava com um 
ataque. E começou a aparecer água. Quem a trouxe? 
Ninguém sabia dizê-lo; mas viam-se baldes e baldes 
que se despejavam sobre as chamas.  
Os sinos da vizinhança começaram a badalar.  
E tudo era um clamor.  
A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca de 
uma fornalha acesa. Estava horrível; nunca fora tão 
bruxa. O seu moreno trigueiro, de cabocla velha, relu-
zia que nem metal em brasa; a sua crina preta, des-
grenhada, escorrida e abundante como as das éguas 
selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria sa-
ída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação, sem 
sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio 
daquela orgia de fogo, com que ultimamente vivia a 
sonhar em segredo a sua alma extravagante de malu-
ca.  
Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o 
madeiramento da casa incendiada, que abateu rapi-
damente, sepultando a louca num montão de brasas.  
(Aluísio Azevedo. O cortiço)  

 
Em O cortiço, o caráter naturalista da obra faz com 
que o narrador se posicione em terceira pessoa, onis-
ciente e onipresente, preocupado em oferecer uma vi-
são crítico-analítica dos fatos. A sugestão de que o 
narrador é testemunha pessoal e muito próxima dos 
acontecimentos narrados aparece de modo mais dire-
to e explícito em:  

 

A) Ninguém sabia dizê-lo; mas viam-se baldes e bal-
des que se despejavam sobre as chamas.  

B) Fechou-se um entra-e-sai de marimbondos de-
fronte daquelas cem casinhas ameaçadas pelo 
fogo.  

C) Da casa do Barão saíam clamores apopléticos...  
D) A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca 

de uma fornalha acesa.  
E) Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o 

madeiramento da casa incendiada...  
 

37. (FMTM/2003) Assinale a alternativa em que se encon-
tram características da prosa do Realismo.  

 
A) Objetivismo; subordinação dos sentimentos a inte-

resses sociais; críticas às instituições decadentes 
da sociedade burguesa.  

B) Idealização do herói; amor visto como redenção; 
oposição aos valores sociais.  

C) Casamento visto como arranjo de conveniência; 
descrição objetiva; idealização da mulher.  

D) Linguagem metafórica; protagonista tratado como 
anti-herói; sentimentalismo.  

E) Espírito de aventura; narrativa lenta; impasse 
amoroso solucionado pelo final feliz.  
 

38. (ENEM/2001) No trecho abaixo, o narrador, ao des-
crever a personagem, critica sutilmente um outro esti-
lo de época: o Romantismo.  

 
“Naquele tempo contava apenas uns quinze ou de-
zesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da 
nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não 
digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre 
as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, 
em que o autor sobredoura a realidade e fecha os 
olhos às sardas e espinhas; mas também não digo 
que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espi-
nha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natu-
reza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o 
indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secre-
tos da criação.”  
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de 
Janeiro: Jackson,1957.  

 
A frase do texto em que se percebe a crítica do narra-
dor ao Romantismo está transcrita na alternativa:  

 
A) era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça 

...  
B) o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos 

às sardas e espinhas ...  
C) Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, 

cheia daquele feitiço, precário e eterno, ...  
D) Naquele tempo contava apenas uns quinze ou 

dezesseis anos ...  
E) o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins 

secretos da criação.  
 
39. (PUCPR/2007) Assinale a alternativa que contém a 

afirmação CORRETA sobre o Naturalismo no Brasil.  
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A) O Naturalismo usou elementos da natureza selva-
gem do Brasil do século XIX para defender teses 
sobre os defeitos da cultura primitiva. 

B) A valorização da natureza rude verificada nos po-
etas árcades se prolonga na visão naturalista do 
século XIX, que toma a natureza decadente dos 
cortiços para provar os malefícios da mestiçagem.  

C) O Naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à 
beleza das paisagens das cidades e do interior do 
Brasil.  

D) O Naturalismo, por seus princípios científicos, 
considerava as narrativas literárias exemplos de 
demonstração de teses e idéias sobre a socieda-
de e o homem.  

E) O Naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na 
literatura uma linguagem científica e hermética, 
fazendo com que os textos literários fossem lidos 
apenas por intelectuais.  
 

40. (UEPB-2006) Considere as seguintes afirmações do 
crítico literário Antonio Candido sobre O cortiço, de 
Aluísio de Azevedo:  

 
I. A perspectiva naturalista ajuda a compreender o 

mecanismo d’O cortiço, porque o mecanismo do 
cortiço nele descrito é regido por um determinismo 
estrito, que mostra a natureza (meio) condicio-
nando o grupo (raça) e ambos definindo as rela-
ções humanas na habitação coletiva. Mas esta 
força determinante de fora para dentro é contraba-
lançada e compensada por uma força que atua de 
dentro para fora: o mecanismo de exploração do 
português, que rompe as contingências e, a partir 
do cortiço, domina a raça e supera o meio. O pro-
jeto do ganhador de dinheiro aproveita as circuns-
tâncias transformando-as em vantagens, e esta 
tensão ambígua pode talvez ser considerada um 
dos núcleos germinais da narrativa.  

II. No começo é como se o cortiço fosse regido por 
lei biológica; entretanto a vontade de João Romão 
parece ir atenuando o ritmo espontâneo, em troca 
de um caráter mais mecânico de planejamento. 
Ele usa as forças do meio, não se submete a ela; 
se o fizesse, perderia a oportunidade de se tornar 
capitalista e se transformaria num episódio do 
processo natural, como acontece com seu patrício 
Jerônimo, que opta pela adesão à terra e é traga-
do por ela.  

III. Neste livro a natureza do Brasil é interpretada de 
um ângulo curiosamente colonialista (para usar 
anacronicamente a linguagem de agora) como al-
go incompatível com as virtudes da civilização. 
Daí o homem forte, o estrangeiro ganhador de di-
nheiro estar sempre vigilante, como única solu-
ção, de chicote em punho e as distâncias marca-
das com o nativo.  

 
É (são) pertinente(s) ao romance de Aluísio de Aze-
vedo:  

 
A) apenas I e II.  

B) apenas I e III.  
C) apenas II e III.  
D) apenas I. 
E) todas as afirmações.  

 
41. ( UFG 2011 ) Read the text below and answer: 

Taking into account this power relationship where one 
manipulates the other, which statement is related to 
the person who is being manipulated? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) He/she uses negativity as a strategy. 
B) He/she remains distant and in control. 
C) He/she feels confused and guilty. 
D) He/she hides behind a guise of love. 
E) He/she gains in power over the other one. 

 
42. (Unemat-2007/1) Want to Know a Secret? 

 
01 Aug. 21, 2006 - A women's deodorant company re-
cently launched a major promotional campaign that 
encourages women to "Share your Secret. 
03 " In national TV ads and on outdoor billboards—
including one in New York's Times Square—women 
are being applauded for their candid revelations of 
long-buried shames and thrills. 
05 "M" finally unburdens herself about her 20 - year 
struggle with bulimia, while Donna fesses up that she 
has slept with 70 men, not the mere four she told her 
husband. Wendy has had both 07 her nipples pierced 
for a year and nobody knows. 
Source:http://society.guardian.co.uk/health/story/0,,1722885,00.html 

 
Assinale a alternativa INCORRETA em relação às pa-
lavras sublinhadas no texto. 

 
A) O apostrofo (s) na primeira linha indica posse. 
B) As palavras (company) e (campaign) são ambas 

cognatos em português. 
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C) (women) e (men) são substantivos de plural irre-
gular. 

D) (recently) e (promotional) funcionam como advér-
bios em inglês. 

E) (encourages) é um verbo e está na terceira pes-
soa do singular. 
 

43. (FG 2010/2) Read the texts below and answer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
The fragments of the poem “Toada do enjeitado” and 
the song lyrics “Wouldn’t It Be Loverly?” have in com-
mon the: 

 
A) allusion to solitude. 
B) use of metaphors. 
C) pessimistic tone. 
D) rhyming scheme. 
E) narrative characteristics. 

 
 

44. UFG 2011 Leia o cartoon abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Complete a frase de acordo com o cartoon: The doc-
tor wants to see his secretary in his office because 
she: 

 
A) establishes a quite intimate relationship with his 

patients. 
B) keeps his patients waiting too much time in the 

waiting room. 
C) maintains friendly contact with his patients and 

charges for it. 
D) talks about everything and forgets requesting 

basic information. 
E) spends all the time on blah blah blah and does not 

work. 
 

45. (Fuvest-2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japanese researchers have spent five years develop-
ing a humanoid robot system that can understand and 
respond to simultaneous speakers. They posit a res-
taurant scenario in which the robot is a waiter. When 
three people stand before the robot and simultaneous-
ly order pork cutlet meals or French dinners, the robot 

Fragments of the poem “Toada do enjeitado” 
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understands at about 70 percent comprehension, re-
sponding by repeating each order and giving the total 
price. This process takes less than two seconds and, 
crucially, requires no prior voice training. 
Such auditory powers mark a fundamental challenge 
in artificial intelligence – how to teach machines to pick 
out significant sounds amid the hubbub. This is known 
as the cocktail party effect, and most machines do not 
do any better than humans who have had a few too 
many martinis.  
Scientific American, August 2007. 

 
Segundo o texto, num cenário de restaurante, o robô 

 
A) repete os pedidos feitos e informa o valor da refei-

ção. 
B) serve a mesa e escolhe os pratos para os clien-

tes. 
C) anota pedidos e prepara a comida. 
D) organiza o funcionamento do restaurante. 
E) lê o cardápio em voz alta e dá sugestão de pratos. 

 
PROVA DE ESPANHOL – OPCIONAL 

 
(UTFPR/2012) LLEGARON LAS LEONCITAS A 

TUCUMÁN! 
 

Hoy, lunes 25, las Leoncitas arribaron a Tucumán pa-
ra llevar a cabo, desde el martes 26 hasta el jueves 28 
del corriente, la Concentración Nacional de Talentos. 
Tenemos el orgullo de decir que tendremos a cinco 
tucumanas en esta concentración. Daniela Domin-
guez, Vaninna Eguizábal y Solange Le Fort, Soledad 
"Luly" Staneff y Cecilia Salas. Durante el miércoles y 
el jueves continuarán con los entrenamientos en doble 
turno, y estos se llevarán a cabo en la cancha sintéti-
ca del Club Tucumán Rugby. Formará parte del cuer-
po técnico, el entrenador tucumano Alfredo "Fredy" 
Ortega.  
(Adaptado de http://lasleonas.tripod.com/argentina/ (id10.html) 

 
46. Señala la afirmación CORRECTA. 
 

A) El apodo del entrenador es Ortega. 
B) El nombre del entrenador es Fredy. 
C) El apellido de este equipo es “las Leoncitas”. 
D) El apodo de Daniela es Domínguez. 
E) El apellido de Cecilia es Salas.  

 
47. En la frase: “desde el martes 26 hasta el jueves 28 del 

corriente”, puede ser entendida como: 
 

A) del corriente año. 
B) del corriente día. 
C) del corriente mes.  
D) de la corriente semana. 
E) del corriente fin de semana. 

 
48. Indique la secuencia correcta de palabras que com-

pletan los huecos del texto: 
________ más importante es dar gracias _________ 
vida, vivir con rectitud, con el alma abierta. Iba cami-

nando y en el medio ________ camino me encontré 
una piedra que me enseñó que mi destino era rodar y 
rodar. 

 
A) lo – a la – del 
B) el – al – de lo 
C) lo – por la – de el 
D) él – del – de el 
E) el – a la  – del 

 
49. Marca la opción correcta de los días en portugués: 

 “LUNES 25 \ MARTES 26” 
 

A) 2ª feira \ 5ª feira. 
B) 2ª feira \ 3ª feira. 
C) 5ª feira \ 2ª feira. 
D) 4ª feira \ 3ª feira. 
E) 2ª feira \ 6ª feira. 

 
50. Marca la opción correcta de cuál  día que queda entre 

esos dos: 
 

“desde el martes 26 hasta el jueves 28 del corriente” 
 

A) Lunes. 
B) Domingo. 
C) Viernes. 
D) Sábado. 
E) Miércoles. 
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REDAÇÃO

 O gênero notícia consiste em um texto jornalístico, de cunho informativo, que tende a relatar fatos condicionados ao in-
teresse do público em geral, de modo exato e imparcial. Diariamente, interagimos com notícias relacionadas aos mais 
variados temas: política, esporte, economia etc. Dessa forma, a linguagem necessariamente deverá ser clara, objetiva 
e precisa, isentando-se de quaisquer possibilidades de ocasionar múltiplas interpretações por parte do receptor, por is-
so a predominância da 3ª pessoa no relato dos fatos.  
Assim, a partir dessas informações e de seus conhecimentos sobre esse gênero, elabore uma notícia em que o fato 
central esteja relacionado ao meio ambiente. Abaixo seguem alguns textos de apoio que poderão auxiliá-lo no desen-
volvimento do tema.  

TEXTO 1 
 

 04/08/2011  
Notícia velha: o Brasil continua detonando a Amazônia. De acordo com a última medição, até junho 2.429,5 quilôme-
tros quadrados de florestas deixaram de existir. Viraram lenha ou móveis de grifes na sala de algum bacana no exteri-
or. O Governo Dilma ensaiou que iria enfrentar este problema lançando um gabinete de crise, mas foi só balão de en-
saio mesmo. As motosserras continuam a todo vapor, derrubando árvores de espécies preciosas. Algumas delas po-
dem conter a cura de muitas doenças e até a cura do câncer, mas nunca vamos saber. Porque a leniência de governos 
(isto inclui todos eles, inclusive os militares) e a ganância e o atraso de nossas elites, permitem que este tesouro seja 
dilapidado sem dó nem piedade. O que vamos dizer às futuras gerações? Desculpas? Não serve! No meu ponto de vis-
ta a situação na Amazônia se resolve de forma simples: Relocar todos os moradores que não forem indígenas da regi-
ão; implantar postos avançados da Marinha, Exército e Aeronáutica e determinar o desmatamento zero; instalar um 
centro de estudos de última geração para abrigar cientistas brasileiros em projeto vinculado ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia para mapear espécies, com ênfase a identificar o estudo do potencial medicinal da fauna, bem como a sua 
exploração racional e sustentada. Só isso já salvaria uma das regiões de biodiversidade mais rica do planeta da igno-
rância das motosserras.  
Disponível em: Afonso Mascarenhas, A ignorância das motosserras In: http://esportepr.orangotoe.com.br  

 
TEXTO 2 

 
06/07/2011  
Mais uma vez pagaram com a própria vida os Ativistas Ecologistas Jose Cláudio Ribeiro e sua esposa Maria do Espírito 
Santo, brutalmente assassinados na região de Marabá, leste do Pará, ao defenderem a floresta não só para si, mas pa-
ra as gerações futuras, principalmente. As milenares castanheiras que pelo extrativismo uma só castanheira rendia 
produzindo castanhas e óleo para as indústrias cosméticas R$ 900,00 por cada safra colhida. O mais trágico é que 
com a árvore derrubada e enviada para as madeireiras clandestinas valem no máximo R$ 200,00 para os que derru-
bam a floresta. Como se não bastasse toda essa devastação, em lugar das Arvores que davam Vida a Biodiversidade 
são plantadas hoje Soja e Pastagem. Assim é a Marcha da Insensatez contra a Natureza e a Vida. Poucos sabem, mas 
o Geógrafo Jared Diamond no seu Livro “O Colapso”, citou que a civilização Maia desapareceu porque esgotou seus 
recursos naturais. Nós já utilizamos 125% daquilo que a natureza pode produzir, ela não consegue mais sua regenera-
ção. Algo de trágico está por vir, pelas leis da causa e efeito, não teremos uma segunda chance, pelo que fazemos 
contra a natureza e a vida.  
Disponível em: José Pedro Naisser, A marcha da insensatez na Amazônia In:http://173.192.214.83/política/noticias 

 
TEXTO 3 

AS INDÚSTRIAS E O MEIO AMBIENTE  
Desde meados do século XIX quando a revolução industrial surgiu, o meio ambiente sofreu impactos incalculáveis ge-
rados pela poluição das indústrias. Hoje o estrago ambiental ainda é enorme, mas as empresas podem minimizar a po-
luição gerada pela produção de suas fábricas. As empresas hoje podem investir em empregos que respeitem os princí-
pios do desenvolvimento sustentável. A compensação ambiental também ajuda a reduzir impactos ambientais causa-
dos pela execução de empreendimentos. Atualmente estudos apontam que automóveis causam mais estragos no meio 
ambiente do que as indústrias. Mesmo assim, governo e sociedade devem estar atentos para fiscalizar a produção in-
dustrial. A mudança climática é uma realidade e não existe solução simples. Devemos todos trabalhar em conjunto pa-
ra devolver ao planeta a sua saúde. Que assim seja!  
Disponível em: Marco Pozzana In: www.meioambienteurgente.blogger.com.br 

 
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. 



 

     2º SIMULADO TECPUC – 2014 
Pág. 16 

 

 

 
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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