
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 contado 

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

 
 

 
4ª SÉRIES – ADMINISTRAÇÃO 

 
CADERNO 4 
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1. (ENEM/2013) As moléculas de nanoputians lembram 
figuras humanas e foram criadas para estimular o inte-
resse de jovens na compreensão da linguagem ex-
pressa em fórmulas estruturais, muito usadas em 
química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, repre-
sentado na figura: 

 

 
 

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono 
quaternário? 

 
A) Mãos. 
B) Cabeça. 
C) Tórax. 
D) Abdômen. 
E) Pés. 

 
2. (ENEM/2013) Eu também podia decompor a água, se 

fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniell 
como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário 
que sentia ao decompor um pouco de água em uma 
taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus 
elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio 
no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia 
tão fraca, e no entanto podia ser suficiente para des-
fazer um composto químico, a água... 
SACKS, O. Tio Tungstênio: memórias de uma infância química. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2002. 

 
O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a se-
paração dos elementos que compõem a água. O prin-
cípio do método apresentado é utilizado industrial-
mente na 

 
A) obtenção de ouro a partir de pepitas. 
B) obtenção de calcário a partir de rochas. 
C) obtenção de ferro a partir de seus óxidos. 
D) obtenção de alumínio a partir da bauxita. 
E) obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitro-

gênio. 

3. (ENEM/2012) O boato de que os lacres das latas de 
alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas 
pessoas a juntarem esse material na expectativa de 
ganhar dinheiro com sua venda. As empresas fabri-
cantes de alumínio esclarecem que isso não passa de 
uma “lenda urbana”, pois ao retirar o anel da lata, difi-
culta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do 
qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se 
ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer 
a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta 
as semirreações e os valores de potencial padrão de 
redução de alguns metais: 

 
Semirreação Potencial Padrão de Redução (V) 

Li+ + ē  → Li -3,05 

K+ + ē  → K -2,93 

Mg+2 + 2 ē  → Mg -2,36 

Al+3 + 3 ē  → Al -1,66 

Zn+2 + 2 ē  → Zn -0,76 

Cu+2 + 2 ē  → Cu +0,34 

   Disponível em: www.sucatas.com. Acesso em 28 fev.2012 (adaptado). 
 

Com base no texto e na tabela, que metais poderiam 
entrar na composição do anel das latas com a mesma 
função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da 
oxidação nos fornos e não deixar diminuir o rendimen-
to da sua reciclagem? 

 
A) Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial 

de redução. 
B) Somente o cobre, pois ele possui o maior poten-

cial de redução. 
C) Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais 

de redução são menores do que o do alumínio 
D) Somente o potássio, pois ele possui potencial de 

redução mais próximo do magnésio. 
E) Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxi-

dação mais facilmente que o alumínio. 
 

4. (UFPR/2007) Determine a nomenclatura das molécu-
las abaixo e numere a coluna da direita de acordo 
com a coluna da esquerda. 
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(    ) 2,3-dimetil-butano. 
(    ) 2-pentino. 
(    ) 2-etil-1-buteno. 
(    ) 1,5-octadieno. 
(    ) 2-etil-3-metil-1-penteno 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA da coluna da direita, de cima para baixo. 

 
A) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
B) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
C) 2 – 1 – 5 – 4 – 3. 
D) 4 – 1 – 5 – 3 – 2. 
E) 4 – 1 – 2 – 3 – 5. 
 

5. (PUCPR/2013) Um antibiótico de ocorrência natural, a 
micomicina, tem a seguinte fórmula estrutural: 

 

 
 

Analise as afirmativas a seguir, referentes à estrutura 
do composto: 
 
I. Apresenta uma cadeia carbônico aberta, normal e 

homogênea. 
II. Sua fórmula molecular é C13H10O2. 
III. Apresenta as funções orgânicas cetona e álcool. 
IV. Devido a presença de ligação tripla a cadeia car-

bônica é saturada. 
 

É CORRETO o que se afirma APENAS em: 
 

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

 
 

Formulário: 
 

t

q
i =    enq .=   

2

21

d

QQ
kF =    

2d

Q
kE =    iRU .=  

 
 

6. (Fuvest 1992) - Tem-se três esferas condutoras, A, B 
e C. A esfera A (positiva) e a esfera B (negativa) são 
eletrizadas com cargas de mesmo módulo, Q, e a es-
fera C está inicialmente neutra. São realizadas as se-
guintes operações: 

 
1) toca-se C em B, com A mantida a distância, e em 
seguida separa-se C de B. 
2) toca-se C em A, com B mantida a distância, e em 
seguida separa-se C de A. 
3) toca-se A em B, com C mantida a distância, e em 
seguida separa-se A de B. 

Qual a carga final da esfera A? Dê sua resposta em 
função de Q. 

 
A) –Q/4 
B) –Q/8   
C) Q/4 
D) Q/2 
E) –Q/10 

 
7. (II Simulado TECPUC 2014) Um condutor metálico 

está sendo atravessado por uma corrente elétrica de 
2,5 A. Considerando a carga do elétron igual a 1,6 . 
10–19 C, podemos afirmar que a quantidade de elé-
trons que passa por uma secção reta do condutor du-
rante 10 segundos vale: 

 
A) 1,56.1020 
B) 15,6.1020 
C) 4.1019 
D) 3.1015 
E) 2.1016 

 
8. (II Simulado TECPUC 2014) Um resistor de resistên-

cia R, ao ser submetido a uma ddp U, passa a ser 
percorrido por uma corrente i. O valor da corrente elé-
trica, se a ddp for o dobro do valor inicial e a resistên-
cia for substituída por outra de valor 3R, é: 

 
A) 3i/2 
B) 2i/3 
C) 6i 
D) 5i 
E) 2i/3 

 
9. (II Simulado TECPUC 2014) Durante experimentos 

em um laboratório, um cientista precisou dobrar o 
comprimento de um resistor de resistência R, e redu-
zir sua área transversal em um terço. Considerando o 
material com mesma resistividade, qual será o valor 
da nova resistência, em comparação com a resistên-
cia inicial? 

 

A)  
A

L
R ..

3

2
' ρ=  

B)  
A

L
R ..

3

1
' ρ=  

C)  
A

L
R ..

2

1
' ρ=  

D)  
A

L
R ..3' ρ=  

E)  
A

L
R ..6' ρ=  

 
10. (UEG 2005) Duas cargas elétricas puntiformes positi-

vas Q1 e Q2, no vácuo interagem mutuamente através 
de uma força cuja intensidade varia com a distância 
entre elas, segundo o diagrama abaixo. A carga Q2  é 
o quádruplo de Q1. 
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O valor de Q2 é: 
 
A) 2,25 µC 
B) 2,5 Μc 
C) 6,0 µC 
D) 4,5 µC 
E) 1,5 µC 

 
11. (PUCPR/2014) Em uma empresa, um prêmio em di-

nheiro de R$ 10.000,00 foi dividido pelos três funcio-
nários mais antigos, em tempo de serviço. André, 
Bernardo e Cláudia trabalham nessa empresa há 12 
anos, 8 anos e 5 anos, respectivamente, e  são  os  
funcionários  que  trabalham  há  mais  tempo  nessa  
empresa.  A divisão foi proporcional ao tempo de ser-
viço de cada um e, dessa forma, podemos afirmar 
que:  

 
A) Bernardo recebeu o dobro do que Cláudia rece-

beu.  
B) André recebeu R$ 4.800,00.  
C) Algum dos funcionários recebeu mais do que 50% 

do prêmio.  
D) André recebeu mais do que Bernardo e Cláudia 

juntos.  
E) Bernardo recebeu 50% a mais que Claudia. 

 
12. (PUCPR /2014) Uma indústria metalúrgica produz 

arruelas conforme a figura a seguir: 
 

 
 

Considere r = 2 cm e R = 4 cm  
 

Quantos cm2 serão necessários para fazer uma arrue-
la conforme as dimensões da figura?  
 

A) 4π cm²  
B) 14π cm²  
C) 8π cm²  
D) 12π cm²  
E) 2π cm² 

 
13. (PUCPR/2012) Certa empresa fabrica latas cilíndricas 

de dois tipos, A e B. As superfícies laterais são mol-
dadas a partir de chapas metálicas retangulares de 
lados a e 2a, soldando lados opostos dessas chapas.  
Observe a ilustração abaixo: 

 

 
 

Se VA e VB indicam os volumes das latas dos tipos A e 
B, respectivamente, tem-se:  

 
A) VB = 4VA 
B) VB = 2VA 
C) VA = 4VB 
D) VA = 2VB  
E) VA = VB   

 
14. (UFRGS/2006) Duas esferas de raio “r” foram coloca-

das dentro de um cilindro circular reto com altura “4r”, 
raio da base “r” e espessura desprezível, conforme a 
figura. Nessas condições, a razão entre o volume do 
cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das es-
feras é: 

 

 
 

A) um quinto.           
B) um quarto.           
C) um terço.  
D) um meio.       
E) dois terços. 

 
15. (PUCCampinas/1999) Um octaedro regular é um poli-

edro constituído por 8 faces triangulares congruentes 
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entre si e ângulos poliédricos também congruentes 
entre si, conforme mostra a figura a seguir. 

 

 
 

Se o volume desse poliedro é 272  cm3, a medida de 
sua aresta, em centímetros, é: 

 
A) √�    
B) 3 
C) 6 
D) 3 √� 
E) 6 √� 

 
16. (UFPR/2009) Hora plena a do meio-dia / As figuras 

não projetam sombras / A luz incide, vertical, nas cria-
turas / Hora total em que o ser atinge a plenitude. 

 
Esses versos da poetisa curitibana Helena Kolody 
(1912–2004) retratam uma situação do cotidiano de 
todas as pessoas: a hora do meio-dia, denominada 
por ela “hora plena”. Se sua mensagem metafórica for 
analisada sob o ponto de vista geográfico e conside-
rando-se a cidade de Curitiba, é CORRETO afirmar: 

 
A) Em realidade, essa situação de ausência de som-

bras ao meio-dia em Curitiba só ocorre duas ve-
zes ao ano: nos equinócios de primavera e de ou-
tono. 

B) No solstício de verão há mais horas iluminadas, 
por isso não há projeção de sombras ao meio-dia. 

C) A posição latitudinal da cidade de Curitiba, ao sul 
do Trópico de Capricórnio, impossibilita que os 
raios solares incidam verticalmente em qualquer 
época do ano. 

D) A ausência de sombras ao meio-dia é, por si, uma 
colocação metafórica. Ela não ocorre na Terra, 
pois sempre existe sombra, em qualquer latitude e 
em qualquer hora iluminada do dia. 

E) Em Curitiba, não há projeção de sombras ao 
meio-dia porque em todos os dias do ano os raios 
solares incidem verticalmente ao meio-dia. 
 

17. (UFPR/2010) Nos últimos anos, no Brasil, tem cha-
mado a atenção a expansão do plantio de cana-de-
açúcar para produção do etanol, utilizado como com-
bustível. No dia 17/09/2009, o governo lançou um 
programa denominado Zoneamento Agroecológico da 
Cana-de-açúcar, que visa ordenar o avanço dessa 
cultura sobre o território, proibindo sua expansão so-
bre alguns biomas, haja vista que isso poderá trazer 

impactos negativos no meio ambiente. 
 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa  
CORRETA. 

 
A) Existem, em território brasileiro, milhões de hecta-

res de terra subutilizados que podem ser reverti-
dos ao plantio de cana-de-açúcar, sendo desne-
cessário o avanço sobre biomas ainda conserva-
dos. 

B) O bioma Amazônia, por sua grande extensão ge-
ográfica e vastas áreas ainda não usadas para 
agricultura, é considerado um espaço adequado 
para a expansão da cana-de-açúcar. 

C) O bioma Pantanal, devido à abundância de recur-
sos hídricos necessários ao desenvolvimento da 
cana-de-açúcar, é tido como área ideal para seu 
plantio. 

D) Remanescentes florestais não utilizados na região 
Sudeste podem ser incorporados como áreas de 
plantio, evitando assim sua expansão sobre bio-
mas ambientalmente mais suscetíveis. 

E) No Centro-Sul brasileiro não haverá expansão da 
cana-de-açúcar, porque as áreas agrícolas já es-
tão incorporadas à dinâmica produtiva. 
 

18. (UFPR/2011) O território brasileiro possui diversos 
biomas, entre os quais destacam-se a Floresta Ama-
zônica, o Cerrado e a Mata Atlântica. Sobre esses bi-
omas, é CORRETO afirmar: 

 
A) O cerrado, que se localiza na região central do 

Brasil, tem como característica formar-se em so-
los pobres e arenosos e, em consequência, é 
pouco ameaçado pela expansão agrícola. 

B) Uma característica comum entre esses três bio-
mas é que todos apresentam elevada biodiversi-
dade e presença de espécies endêmicas, eviden-
ciando que todos precisam ser igualmente preser-
vados. 

C) A Floresta Amazônica, formação localizada nota-
damente no norte do Brasil, tende a desaparecer 
nas próximas décadas, haja vista que o desma-
tamento e as queimadas têm seus índices eleva-
dos ano a ano, evidenciando a ausência de políti-
cas públicas voltadas à conservação daquela flo-
resta. 

D) A Mata Atlântica, formação que se estendia desde 
o litoral nordestino ao Rio Grande Sul, onde se lo-
caliza boa parte dos maiores centros brasileiros, 
foi o bioma mais desmatado do país, motivo pelo 
qual seus remanescentes foram transformados 
em unidades de conservação, o que lhe garante a 
maior extensão em áreas preservadas do Brasil. 

E) No Norte do Brasil, a urbanização excessiva das 
cidades tem como consequência o desmatamento 
e as queimadas, comprometendo a conservação 
da floresta, fato que frequentemente ganha gran-
de dimensão na imprensa. 
 

19. (UFPR/2012) Em 18 de julho de 2000, foi publicada a 
Lei 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unida-
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des de Conservação da Natureza. De acordo com es-
sa lei, Unidade de Conservação: 

 
A) é o espaço territorial situado nas margens de rios 

e lagos, cuja abrangência de proteção depende 
da largura de cada corpo hídrico e da declividade 
do terreno localizado às margens desses corpos. 

B) é o espaço territorial situado em topos de serras, 
montanhas e outras formações cujo relevo exige 
garantias legais de proteção. 

C) são as áreas frágeis situadas em biomas bastante 
degradados, a exemplo da floresta Atlântica,cujo 
pouco que restou precisa ser conservado. 

D) é o espaço territorial e seus recursos, com carac-
terísticas naturais relevantes, instituídos pelo po-
der público com objetivos e limites definidos, ao 
qual se aplicam garantias de proteção. 

E) são as áreas de propriedade pública, como Par-
ques, Estações Ecológicas, Áreas de Proteção 
Ambiental, Florestas Nacionais e Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável, entre outras, nas 
quais a extração de recursos é proibida. 
 

20. (UFPR/2014) Em um clássico trabalho publicado em 
1967, o geógrafo brasileiro Aziz Nacib Ab'Saber ca-
racterizou seis grandes domínios morfoclimáticos, 
apresentados no mapa ao lado, cujas áreas estão re-
lacionadas a regiões climatobotânicas, áreas geope-
dológicas, províncias fitogeográficas e regiões hidro-
lógicas particularmente bem definidas. Cada quadro 
na legenda, de 1 a 6, no mapa, representa um domí-
nio morfoclimático. Numere as caracterizações abai-
xo, estabelecendo sua correspondência com a legen-
da do mapa. 

 

 
 

Fonte: adaptado AB'SABER, A.N. Domínios morfoclimáticos e pro-
víncias fitogeográficas do Brasil, Revista Orientação, Instituto de 
Geografia da Universidade de São Paulo (IGEOG/USP), n. 3, p. 45-
48, 1967 

 
(   ) Domínio dos planaltos de araucárias, com predo-
mínio de drenagens perenes e solos diversificados. 
(   ) Domínio dos chapadões recobertos por cerrados 
e penetrados por florestas de galerias, composto por 

planaltos de estrutura complexa, capeados ou não por 
lateritas de cimeira, planaltos sedimentares com ver-
tentes em rampas suaves, drenagens espaçadas 
pouco ramificadas. 
(   ) Domínio das terras baixas florestadas com planí-
cies de inundação labirínticas e/ou meândricas, tabu-
leiros extensos e morros baixos e arredondados nas 
áreas cristalinas adjacentes, terraços de cascalhos 
e/ou laterita, rios com elevada carga de sedimentos e 
drenagens perenes. 
(   ) Domínio das depressões interplanálticas semiári-
das, revestido por diferentes tipos de caatingas, apre-
senta fraca decomposição das rochas com frequentes 
afloramentos, chãos pedregosos e drenagens intermi-
tentes. 
(   ) Domínio das pradarias mistas, coxilhas extensi-
vas, grandes matas subtropicais, apresenta fraca de-
composição das rochas e presença de banhados. 
(    ) Domínio dos mares de morros florestados, apre-
senta fortíssima e generalizada decomposição de ro-
chas, densas drenagens perenes, extensiva mamelo-
nização 
. 
Assinale a alternativa que apresenta a numeração 
CORRETA, de cima para baixo. 

 
A) 1 – 4 – 5 – 2 – 6 – 3. 
B) 5 – 2 – 1 – 4 – 6 – 3. 
C) 1 – 2 – 6 – 5 – 3 – 4. 
D) 5 – 6 – 1 – 4 – 3 – 2. 
E) 3 – 4 – 6 – 5 – 1 – 2. 

 
21. (UEM/CVU 2013) Sabemos que as lutas têm sua his-

tória própria e sua especificidade sendo ramificada em 
cada modalidade; portanto, sobre as lutas, assinale o 
que for CORRETO. 

 
A) O judô foi criado no fim do século XIX, concomi-

tantemente com as transformações sociais e polí-
ticas do mundo que eclodiam no Japão, apontan-
do para sua relação com as mudanças na dinâmi-
ca social. A modalidade era um produto tipica-
mente ocidental, principalmente no período de in-
ternacionalização do Japão, servindo como signo 
desse país.  

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

C) Cocorinha, esquiva lateral, negativa e rolar são 
movimentos característicos da capoeira.  

D) Documentos arqueológicos demonstram que a 
prática das lutas teve início 2000 anos a.C.. 

E) Jiu-jitsu é uma arte marcial que nasceu no Japão 
e era praticada pelos samurais da época feudal. 

 
22. (2º Simulado TECPUC – 2014) O MMA, sigla que em 

português significa Artes Marciais Misturadas, tem al-
cançado altos índices de popularidade. Sobre o as-
sunto, assinale o que for CORRETO. 
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A) No conjunto de regras usadas no MMA, a utiliza-
ção de luvas (que devem pesar entre 250 e 400 
gramas) ganha destaque, mas requer a aprova-
ção de uma comissão atlética. Entretanto, o atleta 
pode abrir mão de utilizá-las durante o combate. 

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

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

D) O MMA possui um conjunto de regras bem rigoro-
sas que o diferem do antigo vale-tudo.  

E) Nas regras do MMA existem poucos itens consi-
derados faltas. Assim, o combate se caracteriza 
por uma grande liberdade de ação e golpes que 
podem ser decisivos no resultado, tais como: ba-
ter nos rins com os calcanhares, agarrar a clavícu-
la e dar cabeçada. 
 

23. (2º Simulado TECPUC – 2014) No jogo puxa-empurra 
sobre o arco, os alunos em duplas iniciam na posição 
de pé, sobre um arco colocado ao chão, com os pés 
direitos se tocando em sua porção lateral e com suas 
mangas direitas seguras um pelo outro (sode-
kumikata). A meta do jogo é obrigar o companheiro a 
retirar pelo menos um dos pés da linha traçada ou fa-
zê-lo tocar com qualquer outra parte do corpo no 
chão, por meio de puxadas e empurrões na manga do 
uniforme. Além de motivante, esse jogo auxilia no de-
senvolvimento cognitivo e físico porque trabalha es-
pecificamente: 

 
A) pensamento estratégico, equilíbrio e velocidade. 
B) pensamento tático, resistência aeróbica e  

agilidade.  
C) pensamento tático, equilíbrio e força. 
D) pensamento estratégico, resistência aeróbica e 

força.  
E) pensamento forte, equilíbrio e tática. 

 
24. (2º Simulado TECPUC – 2014) Sobre lutas, assinale o 

que for CORRETO.  
 

A) Taekwondo, esgrima, kendo e a luta greco-
romana são lutas que compõem o programa dos 
Jogos Olímpicos.  

B) Na atualidade, existem inúmeras lutas de origem 
oriental, como: kung fu, tai-chi-chuan, caratê, judô, 
jiu-jítsu, aikido, taekwondo, jet-kune-do, kendo, 
entre  outras. E também existem aquelas conside-
radas ocidentais, como: boxe, esgrima, kick-boxe, 
entre outras. 

C) As lutas orientais só foram disseminadas no mun-
do ocidental depois da década de 1960.   

D) Taekwondo é uma arte marcial de origem tailan-
desa com mais de 2000 anos de existência.  

E) Karatê, boxe, muay thai e taekwondo são classifi-
cadas como lutas nas quais seus participantes 
não mantêm a distância entre si. 

25. (2º Simulado TECPUC – 2014) Existem evidências 
que correlacionam o exercício físico ao controle do 
peso corporal. Sobre essas evidências, assinale o que 
for CORRETO. 

 
A) O exercício físico influencia sistematicamente a 

ingestão calórica, pois há indícios importantes de 
que o exercício pode, de fato, estar associado ao 
decréscimo da ingestão alimentar ou, pelo menos, 
a uma melhor aderência ao nível calórico pres-
crito.  

B) Em pessoas com sobrepeso, a ingestão calórica é 
sempre menor, e mecanismos fisiológicos e psico-
lógicos estão envolvidos na mediação entre o 
exercício físico e a ingestão calórica.  

C) Embora o exercício físico possa influenciar o gas-
to calórico diário, ele não é um mecanismo isolado 
que determina a perda ou manutenção do peso 
corporal, uma vez que, entre outros fatores, o in-
divíduo obeso é capaz de gastar um número signi-
ficativo de calorias em uma única sessão de exer-
cício porque seu peso e seu condicionamento físi-
co não limitam a duração e a intensidade deseja-
das em uma sessão de exercício. 

D) O exercício físico tem pouca ou nenhuma relação 
com a sensação de bem-estar, pois ao se tratar 
de ansiedade ou de depressão, que são variáveis 
relacionadas ao bem-estar, deve-se pensar em 
medidas terapêuticas, lançando mão de instru-
mentos da psicologia comportamental.  

E) O exercício físico, associado a uma alimentação 
adequada, leva a uma maior perda de gordura 
corporal e ao aumento da massa magra, o que 
proporciona aumento da taxa metabólica basal. 
 

26. (FURG/2008) Assinale a alternativa que apresenta a 
função dos tipos celulares de Porífera. 

 
A) A digestão do alimento é realizada pelos coanóci-

tos, e os nutrientes são distribuídos pelos pinacó-
citos.  

B) Os amebócitos são responsáveis somente pela 
produção das espículas. 

C) Os coanócitos são responsáveis pela fagocitose 
das partículas alimentares 

D) Os porócitos são as células que circundam a 
abertura do ósculo, por onde entra a água para a 
espongiocele. 

E) Os pinacócitos formam o tecido presente entre a 
parede externa do corpo e a parede da espongio-
cele. 
 

27. (UFAC/2009) Sobre os poríferos qual das afirmativas 
abaixo é VERDADEIRA? 

 
A) São organismos invertebrados, com corpo susten-

tado somente por fibras de espongina, que pos-
suem coanócitos como tipo celular característico. 
Vivem principalmente em ambiente marinho.  

B) São organismos invertebrados, com corpo susten-
tado por espículas ou fibras que possuem coanó-
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citos como tipo celular característico e vivem prin-
cipalmente em ambiente marinho. 

C) São organismos conhecidos popularmente como 
esponjas, que possuem vida aquática, principal-
mente no mar, e se reproduzem exclusivamente 
de forma sexuada.  

D) São organismos conhecidos popularmente como 
esponjas, que possuem vida aquática, principal-
mente em água doce, e vivem fixados a um subs-
trato.  

E) São organismos invertebrados que possuem cor-
po com simetria bilateral e superfície porosa. 
 

28. (UFSJ/2002-E) As esponjas (Poríferos), organismos 
primitivos na escala evolutiva, são insensíveis ao to-
que. Já as anêmonas e os corais (Cnidários) retraem-
se quando os tocamos.  
 
A que você atribui esta diferença comportamental nos 
dois grupos de animais? 

 
A) Os sistemas nervoso e muscular, ainda que rudi-

mentares, estão presentes somente nos Cnidá-
rios. 

B) O exoesqueleto rígido, de formação calcária, im-
pede a movimentação dos Poríferos. 

C) Os Cnidários possuem cnidócitos, que são células 
sensoriais primitivas espalhadas de modo difuso 
na epiderme do animal. 

D) Os Cnidários são os primeiros animais a possuí-
rem um cordão nervoso central conectado a neu-
rônios epidérmicos, sensíveis a estímulos mecâ-
nicos, químicos e luminosos. 

E) Os Cnidários não possuem cordão nervoso  
central. 
 

 
29. (UNIVAG/2014)  

 

 
 
A charge ilustra a fase crônica de uma verminose 
muito comum no Brasil. Sobre essa doença, é 
CORRETO afirmar que: 
 

A) o inseto que atua como hospedeiro intermediário 
é do gênero Culex, hematófago, com hábito no-
turno de alimentação. 

B) o nematóide causador se instala nos vasos linfáti-
cos dos órgãos internos dos hospedeiros, cau-
sando inchaço. 

C) os ovos, presentes nos alimentos contaminados, 
são ingeridos e deles eclodem larvas que se insta-
lam nos rins do hospedeiro. 

D) liberadas do hospedeiro intermediário, as larvas 
penetram pela pele e chegam aos vasos sanguí-
neos, instalando-se nas veias do intestino e fíga-
do.  

E) o ciclo de vida do parasita inicia-se no solo e atin-
ge a maturidade sexual no intestino do hospedeiro 
intermediário. 

 
30. (UFC/2003) “Recifes são ambientes resistentes à 

ação de ondas e correntes marinhas, estando entre os 
ecossistemas mais produtivos. Podem ter origem bio-
gênica ou não. Recifes biogênicos são formados por 
organismos marinhos (animais e vegetais) providos de 
esqueleto calcáreo”.  
(Ciência Hoje, jan-fev 200, pág. 19”.) 
 
O filo animal mais representativo na formação de reci-
fes e sua respectiva classe é:  

 
A) Cnidaria-anthozoa.  
B) Mollusca-gastropoda. 
C) Arthropoda-crustacea. 
D) Mollusca-cephalopoda. 
E) Cnidaria-scyphozoa. 

 
31. (UFF/2012) Considerando o processo de expansão da 

Europa moderna a partir dos séculos XV e XVI, pode-
se afirmar que Portugal e Espanha tiveram um papel 
predominante. Esse papel, entretanto, dependeu, em 
larga medida, de uma rede composta por interesses: 

 
A) políticos, inerentes à continuidade dos interesses 

feudais em Portugal; intelectuais, associados ao 
desenvolvimento da imprensa, do hermetismo e 
da Astrologia no mundo ibérico; econômicos, vin-
culados aos interesses italianos na Espanha, nos 
quais a presença de Colombo é um exemplo; e 
sociais vinculados ao poder do clero na Espanha. 

B) políticos, vinculados ao fortalecimento da centrali-
zação dos estados ibéricos; econômicos, proveni-
entes do avanço das atividades comerciais; religi-
osos, relacionados com a importância do Papado 
na Península Ibérica; e intelectuais, decorrentes 
dos avanços científicos da Renascença e que vi-
ram na expansão a realidade de suas teorias so-
bre Geografia e Astronomia.   

C) políticos, vinculados ao processo de fragmentação 
política das monarquias absolutas ibéricas; soci-
ais, associados ao desenvolvimento de novos se-
tores sociais, como a nobreza; coloniais, decor-
rentes da política da Igreja católica que via os ha-
bitantes do Novo Mundo como o homem primitivo 
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criado por Deus; e econômicos presos aos inte-
resses mouros na Espanha.  

D) políticos, vinculados às práticas racistas que en-
volviam a atuação dos comerciantes ibéricos no 
Oriente; científicos, que viam na expansão a ne-
gação das teorias heliocêntricas; econômicos, li-
gados ao processo de aumento do tráfico de ne-
gros para a Europa através de alianças com os 
Países Baixos; e religiosos, marcados pela ação 
ampliada da Inquisição.    

E) políticos, associados ao modelo republicano de-
senvolvido no Renascimento italiano; religiosos, 
decorrentes da vitória católica nos processos da 
Reconquista ibérica; econômicos, ligados ao mo-
vimento geral de desenvolvimento do mercantilis-
mo; e sociais, inerentes à vitória do campo sobre 
a cidade no mundo ibérico.    
 

32. (PUC-RJ/2010) "Para o progresso do armamento ma-
rítimo e da navegação, que sob a boa providência e 
proteção divina interessam tanto à prosperidade, à 
segurança e ao poderio deste reino [...], nenhuma 
mercadoria será importada ou exportada dos países, 
ilhas, plantações ou territórios pertencentes à Sua Ma-
jestade, ou em possessão de Sua Majestade, na Ásia, 
América e África, noutros navios senão nos que [...] 
pertencem a súditos ingleses [...] e que são comanda-
dos por um capitão inglês e tripulados por uma equi-
pagem com três quartos de ingleses [...], nenhum es-
trangeiro [...] poderá exercer o ofício de mercador ou 
corretor num dos lugares supracitados, sob pena de 
confisco de todos os seus bens e mercadorias [...]". 
(Segundo Ato de Navegação de 1660. In: Pierre Deyon. O mercanti-
lismo. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 94-95.)  

 
Por meio do Ato de Navegação de 1660, o governo 
inglês: 

 
A) estabelecia que todas as mercadorias comerciali-

zadas por qualquer país europeu fossem transpor-
tadas por navios ingleses.  

B) enfrentava a poderosa França retirando-lhe a po-
sição privilegiada de intermediária comercial em 
nível mundial.  

C) monopolizava seu próprio comércio e impulsiona-
va a indústria naval inglesa, aumentando ainda 
mais a presença da Inglaterra nos mares do mun-
do.  

D) desenvolvia a sua marinha, incentivava a indús-
tria, expandia o Império, abrindo novos mercados 
internacionais ao seu excedente agrícola.  

E) protegia os produtos ingleses, matérias-primas e 
manufaturados, que deveriam ter sua saída difi-
cultada, de modo a gerar acúmulo de metais pre-
ciosos no Reino inglês.  
 

33. (FGV/2014) "Chegou a hora de a igualdade passar a 
foice por todas as cabeças. Portanto, legislador vai 
colocar o terror na ordem do dia”. (Discurso de Ro-
bespierre na Convenção). 

 

A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais 
intensos da Revolução Francesa. Esse período carac-
terizou-se:  

 
A) pela fundação da monarquia constitucional, mar-

cada pelo funcionamento da Assembléia Nacional. 
B) pela organização do Diretório, marcado pela ado-

ção do voto censitário. 
C) pela reação termidoriana, marcada pelo fortaleci-

mento dos setores conservadores. 
D) pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim 

ao absolutismo francês. 
E) pela criação do Comitê de Salvação Pública e a 

radicalização da revolução. 
 

34. (2º Simulado TECPUC - 2014) A respeito do desen-
volvimento da Segunda Guerra Mundial, leia atenta-
mente as afirmações abaixo:  

                       
I. O pacto de não agressão entre nazistas e soviéti-

cos, pacto germano-soviético, possibilitou aos na-
zistas, durante a primeira fase da guerra, um 
grande expansionismo, chegando a ocupar quase 
a totalidade da Europa.  

II. Um dos grandes avanços bélicos da Segunda 
Guerra Mundial foi a utilização de aviões nos 
combates. A batalha pela Inglaterra foi uma das 
principais ações de combate da força aérea ale-
mã, a Luftwaffe, e a força aérea inglesa, a Royal 
Air Force (R.A.F.), saindo vitoriosa a R.A.F.  

III. Enquanto a Alemanha invadia a Europa, no Pací-
fico os japoneses ocupavam também um extenso 
território. Por meio de suas ações belicistas os ja-
poneses conquistaram na Ásia: a Coreia, a Indo-
china e a Manchúria.  

IV. A “segunda fase” da guerra foi marcada pelo ata-
que nazista à URSS, o ataque japonês a Pearl 
Harbor e a entrada de URSS e EUA na guerra. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

                                             
A) Todas as afirmações são verdadeiras. 
B) Somente a afirmação III é verdadeira. 
C) Somente a afirmação II é verdadeira. 
D) Somente a afirmação IV é verdadeira. 
E) Todas as afirmações são falsas. 

 
35. (2º Simulado TECPUC - 2014) A respeito do processo 

que levou ao fim da Segunda Guerra Mundial, leia 
atentamente as afirmações abaixo:    

                                
I. A tática de “terra arrasada”, utilizada por Stalin 

após a invasão alemã de 1941, faz referência a 
mesma tática usada pelos russos na Primeira 
Guerra Mundial, momento em que o exército rus-
so saiu vitorioso dos combates com os alemães e 
da guerra. 

II. Devido à contraofensiva dos aliados, a partir da 
Normandia (Dia D) e da batalha de Stalingrado, as 
forças nazistas começaram a recuar no território 
europeu. Após intensos bombardeios e a invasão 
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do exército vermelho (soviético) à cidade de Ber-
lim, Hitler se suicida e a Alemanha se rende defi-
nitivamente no dia 8 de maio de 1945.   

III. Mesmo com o fim da guerra na Europa, EUA e 
Japão ainda travaram combates por mais três 
meses. O fato determinante para o fim da guerra 
no Pacífico foi o ataque nuclear norte-americano 
às cidades de Hiroshima e Nagazaki.   

IV. Nas conferências de Yalta e Postdam foram defi-
nidos os rumos da política mundial no pós-guerra. 
Entre outras determinações, podemos citar: a cri-
ação da Organização das Nações Unidas (ONU), 
a divisão da Alemanha em quatro zonas de ocu-
pação, controle da indústria bélica alemã.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

                                             
A) Somente a afirmação II é verdadeira. 
B) Somente a afirmação III é verdadeira. 
C) Todas as afirmações são verdadeiras. 
D) Somente a afirmação I é falsa. 
E) Todas as afirmações são falsas. 

 
(2º Simulado TECPUC - 2014) O texto a seguir é  

referência para as questões 36 e 37: 
 

Ei, reaça, vaza dessa marcha 
 Não, reaça, eu não estou do seu lado. Não vem 
transformar esse protesto legitimo em uma ação des-
politizante contra a corrupção. Não vem usar nariz de 
palhaço, não tem palhaço nenhum aqui. Agora que a 
mídia comprou a manifestação tu vem dizer que acor-
dou? 
 O povo já está na rua há muito tempo, movimen-
tos sociais estão mobilizados apanhando da polícia 
faz muito tempo. São eles os baderneiros, os vânda-
los, os que atrapalham o trânsito. Movimento pelo 
transporte, Movimento Feminista, Movimento Gay, 
Movimento pela Terra, Movimento Estudantil... Nin-
guém tava dormindo...Essa violência que espanta to-
do mundo não é novidade, não é coisa de agora. 
Acontece TODOS os dias nas periferias brasileiras, 
onde não tem câmera pra registrar ou repórter para se 
machucar e modificar o discurso da mídia. 
 Não podemos admitir que nossa luta seja conver-
tida pela direita numa passeata contra a corrupção. 
Não é uma causa de neoliberais. Não é uma causa 
pelos valores e pela família. Não estamos pedindo o 
fim do Estado – pelo contrário” – Esse “Acorda, Brasil” 
não tem absolutamente NADA a ver com a mobiliza-
ção das últimas semanas. Então se tu realmente 
acreditas que a mídia tá do nosso lado, abre os olhos” 
São muitas as maneiras de se acabar com um levan-
te: força policial, mídia oportunista, adoção e descons-
trução do discurso... [...] 
(Texto do Blog de Natacastro, 17 jun. 2013) 

 
36. Ao chamar seu interlocutor de “reaça” ou “reacioná-

rio”, a autora do blog assume que ela não é reacioná-
ria. Em que trecho a autora explicita características 
desse reacionário? 

 

A) São eles os baderneiros, os vândalos, os que 
atrapalham o trânsito. 

B) O povo já está na rua há muito tempo, movimen-
tos sociais estão mobilizados apanhando da polí-
cia faz muito tempo. 

C) Não é uma causa de neoliberais. Não é uma cau-
sa pelos valores e pela família. Não estamos pe-
dindo o fim do Estado. 

D) Essa violência que espanta todo mundo não é no-
vidade, não é coisa de agora. 

E) São muitas as maneiras de se acabar com um le-
vante. 
 

37. Segundo a autora, esse “reaça”: 
 

I. é adepto do movimento “Acorda, Brasil”. 
II. assume, em relação à mídia, postura semelhante 

à autora do texto. 
III. tem como uma de suas bandeiras a denúncia con-

tra a corrupção. 
IV. está entre os baderneiros, os vândalos e os que 

atrapalham o trânsito. 
V. adota e desconstrói o discurso do movimento. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas I, III, IV e V são verdadei-

ras. 
 

38. (ENEM /2013) Um Gigante da indústria da internet, 
em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia 
à sua página palestina. O site de buscas alterou sua 
página quando acessada da Cisjordânia. Em vez de 
“territórios palestinos”, a empresa escreve agora “Pa-
lestina” logo abaixo do logotipo. 
(BERCITO, D. Google muda tratamento de territórios palestinos. Fo-
lha de S. Paulo, 4 de maio de 2013 (adaptado). 

 
O gesto simbólico sinalizado pela mudança no status 
dos territórios palestinos significa o  

 
A) surgimento de um país binacional. 
B) fortalecimento de movimentos antissemitas. 
C) esvaziamento de assentamentos judaicos. 
D) estabelecimento de fronteiras nacionais. 
E) reconhecimento de uma autoridade jurídica. 

 
39. (ENEM /2013)  
 

Disneylândia 
Multinacionais japonesas instalam empresas em 
Hong-Kong 
E produzem com matéria-prima brasileira 
Para competir no mercado americano 
[...] 
Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingle-
ses na Nova Guiné 



 

     2º SIMULADO TECPUC – 2014 
Pág. 12 

 

 

Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na 
África do Sul 
[...] 
Crianças iraquianas fugidas da guerra 
Não obtêm visto no consulado americano do Egito 
Para entrarem na Disneylândia 
(ANTUNES, A. Disponível em: www.radio.uol.com.br. Acesso em 3 
fev. 2013 (fragmento) 

 
Na canção, ressalta-se a coexistência, no contexto  
internacional atual, das seguintes situações: 

 
A) Acirramento do controle alfandegário e estímulo 

ao capital especulativo. 
B) Intensificação do controle informacional e adoção 

de barreiras fitossanitárias. 
C) Aumento da circulação mercantil e desregulamen-

tação do sistema financeiro. 
D) Ampliação das trocas econômicas e seletividade 

dos fluxos populacionais. 
E) Expansão do protecionismo comercial e descarac-

terização de identidades nacionais. 
 

40. (UERJ/2011/ADAPTADA) Os líderes dos países que 
integram os Brics – Brasil, Rússia, Índia, China e Áfri-
ca do Sul – encerraram seu terceiro encontro com um 
comunicado em que pedem conjunta e explicitamente, 
pela primeira vez, mudanças no Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas. O texto defende reformas 
na ONU para aumentar a representatividade na insti-
tuição, além de alterações no Fundo Monetário Inter-
nacional e no Banco Mundial. Para os líderes dos 
Brics, a reforma da ONU é essencial, pois não é mais 
possível manter as formas institucionais erguidas logo 
após a Segunda Guerra Mundial. 
(Adaptado de O Globo, 15/04/2011.) 

 
Uma das principais mudanças no contexto internacio-
nal contemporâneo que se relaciona com as reformas 
propostas pelos Brics está indicada em: 

 
A) Afirmação da multipolaridade 
B) Proliferação de armas atômicas 
C) Hegemonia econômica dos EUA. 
D) Diversificação dos fluxos de capitais. 
E) Retorno ao Sistema Socialista. 
 

41. (UFPR/ 2006) 
 

(A) Melhorar a segurança implica investir quantias 
bem maiores que as que estão sendo aplicadas 
atualmente. 

(B) Melhorar a segurança implica em investir quantias 
bem maiores que as que estão sendo aplicadas 
atualmente. 

 
Digamos que alguém está em dúvida a respeito de 
qual das duas formulações acima estaria de acordo 
com o padrão escrito da língua. Uma forma de resol-
ver isso seria buscar ajuda num dicionário, onde en-
contraria a seguinte explicação: 

Implicar. [do lat. Implicare.] V. t. d.1. Tornar confuso; 
enredar, embaraçar, enlear: As nuances implicam a 
mente. 2. Dar a entender; fazer supor; pressupor: 
“Monopólio por si só implica limitação, é medida coer-
citiva.” (Cosme Ferreira Filho, Amazônia em Novas 
Dimensões, p. 152). 3. Trazer como conseqüência; 
envolver; importar. A supressão da liberdade implica, 
não raro, a violência. 4. Tornar indispensável, deman-
dar, requerer. A criação artística implica muita dedica-
ção. T. d. e i.5. Comprometer, envolver. Implicaram-no 
em crime de furto. T. i.6. Ser incompatível; inconciliá-
vel; não se harmonizar: Uma opinião não implicava 
com a outra. 
(Adaptado do Dicionário Aurélio.) 

 
Diante da explicação do dicionário, conclui-se que a 
formulação A é a que está de acordo com a norma 
culta. Que informação permite essa conclusão? 

 
A) O verbo implicar pode ser usado como T. i. (Tran-

sitivo indireto). 
B) O verbo implicar pode ser usado como T. d. e i. 

(Transitivo direto e indireto). 
C) O sentido que se pretende é o descrito em 1 e is-

so, por si só, resolve o impasse. 
D) O sentido pretendido é o dado em 6 e, nesse sen-

tido, o verbo é T. i. 
E) O sentido do verbo na frase em questão está en-

tre os descritos como V. t. d. (Verbo transitivo di-
reto). 

 
42. (UFPR/2007) Guia de Uso do Português é um dicioná-

rio que tem por objetivo descrever como as palavras 
são usadas em textos contemporâneos que se utili-
zam da língua padrão. Observe abaixo o mesmo ver-
bete descrito por um dicionário tradicional (Aurélio) e 
pelo Guia de Uso do Português. 

 
Ajudar. [Do lat. adjutare] V. t. d.1. Dar ajuda a; auxiliar; 
“há proveito em irem as pessoas da minha história co-
laborando nela, ajudando o autor” (Machado de Assis, 
Esaú e Jacó, p. 46). 2. Socorrer; favorecer. 3. Facili-
tar; favorecer, propiciar: Repouso ajuda a cura da gri-
pe. [...] T. d. e i.5. Auxiliar a fazer alguma coisa: “Ros-
to contraído, boca torta, pediu finalmente à mulher 
que os ajudasse a conseguir uma visão melhor.” (Gil-
vã Lemos, Jutaí Menino, p. 7) T. i.6. Dar ajuda, prestar 
auxílio: Queixa-se de que ninguém lhe ajuda. Int. 7. 
Dar ajuda, prestar auxílio a alguém: “Pessoas que vi-
ram a cena correram para se informar, para ajudar, e 
encontraram Germiniano debruçado na roda choran-
do.” (José J. Veiga, A Hora dos Ruminantes, p. 29). 
(Dicionário Aurélio) 

 
Ajudar 
1. O verbo ajudar se usa: 
com complemento sem preposição indicativo de quem 
recebe a ajuda, podendo ocorrer outro complemento, 
iniciado pelas preposições a (com infinitivo) ou em. 
Que Deus AJUDE o nosso povo. (COL-O). Tenho que 
passar, AJUDAR Jandira a arrumar a mudança. (PL) 
Dê esta chance a seu filho AJUDE-o na remoção do 
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obstáculo e finalmente na descoberta da solução. 
(FSP) 
com complemento iniciado pela preposição a indicati-
vo de quem recebe a ajuda. Recebemos com tristeza 
desfiliação de um militante que muito AJUDOU ao 
partido, mas a atitude dele no encontro foi desastrosa. 
(FSP). 
Nesse caso, pode também ocorrer outro complemen-
to, iniciado pela preposição a (com infinitivo) ou em. A 
construção com dois complementos preposicionados 
não é bem aceita em algumas obras normativas. 
Entretanto, ela é usual e está registrada na maioria 
dos dicionários, inclusive nos especializados em re-
gência verbal. Ele sabia que também seu pai tinha es-
tado ali, e essa concordância com o destino paterno 
AJUDOU-LHE a suportar o castigo. (VB). Músico, ele 
estava familiarizado com coisas como ressonância, 
timbre, altura do som, o que lhe AJUDOU muito em 
seus estudos sobre percussão. (APA). 
(NEVES, M. H. de Moura. Guia de uso do português: confrontando 
regras e usos. Ed. UNESP.) 

 
Considere as seguintes afirmativas a respeito dos 
verbetes apresentados: 

 
I. Na descrição feita pelo Guia de uso do português, 

não é possível saber se o verbo é transitivo direto, 
indireto, intransitivo, ao contrário do que acontece 
com os dicionários tradicionais. 

II. O Guia de uso do português privilegia uma descri-
ção que possibilita saber a regência do verbo. 

III. Para pesquisar a acepção de uma palavra, os di-
cionários tradicionais ainda são os mais recomen-
dados. 

IV. O Guia de usos registra o uso do verbo ajudar 
com dois complementos preposicionados. Esse ti-
po de construção está registrada também no Dici-
onário Aurélio. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

 
(UFPR/2009) O texto a seguir é referência para as 

questões 43 e 44. 
 

Plantando combustível 
 

É comum ouvir em qualquer faculdade de administra-
ção histórias sobre como as empresas de rádio deve-
riam ter dominado a indústria nascente da televisão, 
ou como empresas de carruagem deveriam ter domi-
nado o mercado de trens e dos ônibus e assim por di-
ante. Todos esses perderam o bonde da história por-
que não entendiam direito qual era seu papel, qual era 
seu negócio. Ninguém estava no mercado de trans-
missão de programas de rádio, estava no negócio do 
entretenimento. As pessoas não pagavam você para 

terem os melhores e mais rápidos cavalos, as carrua-
gens mais confortáveis, pagavam para serem trans-
portadas de um lugar para outro com eficiência. 
De tanto martelar esse tipo de história, parece que a 
ficha caiu para as grandes empresas petrolíferas. Elas 
sabem que não estão no ramo do petróleo, e sim, de 
energia. E se for energia limpa, renovável, que não 
agrida o meio ambiente, melhor ainda. 
Diante disso, pode-se concluir que aconteceu o fenô-
meno inverso. O que poderia ser uma vantagem com-
petitiva para algumas empresas, deixa de sê-lo quan-
do ... 
(Adaptado de Salavip, 01 de ago. de 2008.) 

 
43. Assinale a alternativa que apresenta uma continuação 

coerente para o texto acima. 
 

A) ... empresas que não trabalhavam com energia 
percebem que o grande lance atualmente é inves-
tir pesado na busca por petróleo. 

B) ... as empresas que já trabalhavam com petróleo 
empregam mais recursos para encontrar novos 
poços, a fim de aumentar a produção. 

C) ... todas as empresas petrolíferas decidem entrar 
no ramo da energia renovável. 

D) ... empresas petrolíferas perdem o bonde da histó-
ria, a exemplo do que aconteceu com as empre-
sas de rádio e de carruagem. 

E) ... a energia limpa passa a ser a grande concor-
rente do petróleo. 
 

44. Veja como o dicionário Aurélio apresenta o termo 
agredir: 

 
Agredir. [Do lat. aggredere.] V. t. d. 1. Atacar, assaltar, 
acometer. 2. Provocar, injuriar, insultar: Embriagado, 
agredia, inconveniente, os passantes. 3. Bater em, 
surrar, espancar. [Irreg. Muda o e do radical em i nas 
formas rizotônicas do pres. do ind., agrido, agrides, 
agride, agridem, e, portanto, em todo o pres. do subj. 
e nas formas do imperativo que deste derivam.] 

 
Quanto ao uso do verbo agredir no texto, se aceita-
mos a descrição do dicionário como a única válida pa-
ra a língua padrão, é CORRETO afirmar: 

 
A) Está em desacordo com o padrão, pois, segundo 

a notação v. t. d, deveria ser “que não agrida ao 
meio ambiente”. 

B) Está em desacordo com o padrão, pois, sendo 
uma forma do pres. do ind., a forma correta seria 
agridem. 

C) Está de acordo com o padrão, pois o termo pode 
ser substituído por todos os sinônimos sugeridos 
pelo dicionário. 

D) A definição do dicionário não nos permite tirar ne-
nhuma conclusão quanto ao uso da palavra. 

E) Está de acordo com o padrão, pois a regência re-
comendada foi devidamente observada. 
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45. (UFPR/2012) Leia como o dicionário Aurélio explica o 
significado e o uso dos seguintes verbos. 

 
Atender. V. t. i.1. Dar, prestar atenção: Não atendeu à 
observação que lhe fizeram. 2. Tomar em considera-
ção; levar em conta; ter em vista; considerar: Não 
atende a súplicas. 3. Atentar, observar, notar: Atendia, 
de longe, aos acontecimentos. T. d.4. Acolher, rece-
ber com atenção ou cortesia: Sempre atende aqueles 
que o procuram. Dar ou prestar atenção a. Tomar em 
consideração; considerar: Atende antes de tudo as 
suas conveniências. 
Desfrutar. V. t. d. 1. V. usufruir (2): Agora desfruta be-
nefícios prestados; 2. Deliciar-se com; apreciar: Sádi-
co, desfrutou as cenas brutais do filme. 3. Viver à cus-
ta de. 4. Zombar de; troçar, chacotear. T. i.5. Fruir (3): 
Desfruta de bom conceito no meio científico. 
Precisar. V. t. d.1. Indicar com exatidão; particularizar, 
distinguir, especializar: Não sabe precisar a época de 
sua viagem. 2. Ter precisão ou necessidade de; ne-
cessitar: (...) precisa espairecer. 3. Citar ou mencionar 
especialmente: a testemunha precisou o criminoso. T. 
i.4. Ter necessidade; carecer, necessitar: Precisa de 
dinheiro. Int.5. Ser pobre, necessitado. Trabalha por-
que precisa. 
Proceder. V. t. i.1. Ter origem; originar-se, derivar(-
se): O amor não procede do hábito. (...) 2. Provir por 
geração; descender: Segundo o cristianismo, todos os 
homens são irmãos porque procedem de Adão e Eva. 
3. Instaurar processo: O governo procederá contra os 
agiotas. 4. Levar a efeito; executar, realizar: As juntas 
apuradoras procederam à contagem dos votos.(...) 
Revidar. V. t. d.1. Responder ou compensar (uma 
ofensa física ou moral) com outra maior: O rapaz revi-
dou os socos do agressor. 2. Responder, replicar, 
contestando: O deputado revidou o discurso que o in-
criminava. T. d. e i. e Int.3. Vingar uma ofensa com 
outra maior: Revidou a alusão pérfida com as mais vi-
olentas injúrias. 
Visar.V. t. d.1. Dirigir a vista fixamente para; mirar: vi-
sar um alvo. 2. Apontar arma de fogo contra: Visou o 
ladrão, imobilizando-o. 3. Pôr o sinal de visto em: visar 
um cheque. 4. Ter por fim ou objetivo; ter em vista: Ao 
escrever esta novela, visava um fim moral. T. i. 4. Ter 
por fim ou objetivo; ter em vista: Estas medidas visa-
vam ao bem público. 

 
Agora, considere os seguintes períodos: 

 
I. O caçador, depois de visar ao lobo na floresta, pa-

rou para revidar ao chamado dos companheiros 
de caça. 

II. Depois de precisar os detalhes do contrato, o 
vendedor pediu aos interessados que aguardas-
sem, pois teria de atender o chamado do escritó-
rio. 

III. Para revidar as investidas dos clientes, o gerente 
adiou o início da liquidação e procedeu a investi-
gação do percentual de aumento de preços prati-
cado pela loja, o que permitiu que os funcionários 
desfrutassem de algumas horas extras de des-
canso. 

IV. Os representantes do povo demoram a atender a 
demandas dos cidadãos, mas sabem desfrutar as 
benesses do poder. 

 
Assumindo que as explicações sobre os verbos dis-
ponibilizadas acima constituem a única possibilidade 
de uso segundo a norma culta da língua portuguesa, 
que períodos estariam adequados a essa norma? 

 
A) Somente o período III. 
B) Somente os períodos I e III. 
C) Somente os períodos I e IV. 
D) Somente os períodos II e IV. 
E) Somente os períodos II, III e IV. 

 
46. (UFPR/2012) Considerando a poesia de Gregório de 

Matos e o momento literário em que sua obra se inse-
re, avalie as seguintes afirmativas: 

 
I. Apresentando a luta do homem no embate entre a 

carne e o espírito, a terra e o céu, o presente e a 
eternidade, os poemas religiosos do autor corres-
pondem à sensibilidade da época e encontram pa-
ralelo na obra de um seu contemporâneo, Padre 
Antônio Vieira. 

II. Os poemas erótico-irônicos são um exemplo da 
versatilidade do poeta, mas não são representati-
vos da melhor poesia do autor, por não apresenta-
rem a mesma sofisticação e riqueza de recursos 
poéticos que os poemas líricos ou religiosos apre-
sentam. 

III. Como bom exemplo da poesia barroca, a poesia 
do autor incrementa e exagera alguns recursos 
poéticos, deixando sua linguagem mais rebuscada 
e enredada pelo uso de figuras de linguagem ra-
ras e de resultados tortuosos. 

IV. A presença do elemento mulato nessa poesia 
resgata para a literatura uma dimensão social 
problemática da sociedade baiana da época: num 
país de escravos, o mestiço é um ser em conflito, 
vítima e algoz em uma sociedade violentamente 
desigual. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
D) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 

 
47. (UFPR/2014) Leia atentamente o poema: 
 

Soneto 
Carregado de mim ando no mundo, 
E o grande peso embarga-me as passadas, 
Que como ando por vias desusadas, 
Faço o peso crescer, e vou-me ao fundo. 
 
O remédio será seguir o imundo 
Caminho, onde dos mais vejo as pisadas, 
Que as bestas andam juntas mais ousadas, 
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Do que anda o engenho mais profundo. 
 
Não é fácil viver entre os insanos, 
Erra, quem presumir que sabe tudo, 
Se o atalho não soube dos seus danos. 
O prudente varão há de ser mudo, 
Que é melhor neste mundo, mar de enganos, 
Ser louco c’os demais, que só, sisudo. 

 
A poesia satírica de Gregório de Matos emprega mo-
delos e procedimentos variados. José Miguel Wisnik 
indica que ela pode ser entendida como “uma luta 
cômica entre duas sociedades, uma normal e outra 
absurda”. (WISNIK, J. M. “Prefácio”. Poemas escolhidos de Gre-
gório de Matos. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p.23).  
 
Com base nisso, é CORRETO dizer que este soneto: 

 
A) desenha a sociedade ideal e utópica, que deverá 

ser alcançada no futuro. 
B) explora a dualidade conflituosa entre corpo e espí-

rito e associa a vertente satírica à sacro-religiosa. 
C) apresenta a imagem de um “mundo às avessas”, 

em que a maioria aceita a sociedade absurda co-
mo se fosse a ideal. 

D) apresenta um sujeito poético “sisudo e só”, o que 
retira do soneto o tom cômico que caracteriza a 
sátira. 

E) apresenta a crítica aberta e racional como solução 
para o estado insano do mundo. 

 
48. (UFPR/2014) Sobre os romances Lucíola, de José de 

Alencar, e Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha, conside-
re as seguintes afirmativas: 

 

I. Nos dois romances, os nomes dos protagonistas 
são significativos: Lúcia, pseudônimo adotado pe-
la brilhante cortesã, ofusca a pureza perdida de 
Maria da Glória; já no caso de Amaro, o apelido 
Bom-Crioulo é irônico, salientando o viés negativo 
adotado na caraterização dessa personagem. 

II. Em Lucíola, busca-se legitimar o comportamento 
sexual da protagonista por meio de uma motiva-
ção ajustada à moralidade burguesa do século 
XIX: Lúcia inicia-se na prostituição por conta de 
sua ingenuidade e desamparo, tentando salvar a 
própria família da miséria extrema. 

III. Bom-Crioulo estabelece paralelos entre o cativeiro 
da escravidão e aquele representado pela atração 
de Amaro por Aleixo: seja na cena do castigo físi-
co a que Amaro é submetido no primeiro capítulo, 
seja nas agruras da personagem título quando, 
transferido de embarcação, se vê afastado de 
Aleixo. 

IV. A despeito das diferenças entre Romantismo e 
Naturalismo, no que se refere ao tratamento das 
cenas de intimidade sexual, ambos os romances 
adotam um tom sóbrio, com vocabulário discreto 
que evita expressões grosseiras de modo a ajus-
tar-se às expectativas do público de seu tempo. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

A) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
D) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
E) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

 
 
 

49. (Adaptada UFRN/2014) Leia o trecho de “Fogo morto” 
de José Lins do Rego, escritor regionalista que retra-
tou a decadência dos engenhos de cana nordestinos, 
no início do século XX.  

 
 “E o Santa Fé foi ficando assim o engenho sinistro 
da várzea. Deodato dava mais em negro que o Major 
Ursulino. Era tudo por ordem do Capitão Lula de Ho-
landa. Como podia um homem com aquele trato, com 
aquelas maneiras, permitir tudo aquilo? [...] 
 O Santa Fé tirara aquela safra com certa dificul-
dade. Faltavam bestas para a almanjarra. Mesmo as-
sim oaçúcar dera o necessário para que ele não bulis-
se no ouro do Capitão Tomás. Todo aquele ouro seria 
para a educação do Neném.  
 Chegou a abolição e os negros do Santa Fé se fo-
ram para os outros engenhos. Ficara somente com 
Seu Lula o boleeiro Macário, que tinha paixão pelo 
ofício. Até as negras da cozinha ganharam o mundo. 
E o Santa Fé ficou com os partidos do mato, com o 
negro Deodato sem gosto para o eito, para a moagem 
que se aproximava.  
(José Lins do Rego. Fogo morto. 23. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1982.)  

 
Assinale a alternativa que contempla os motivos pelos 
quais o engenho de Santa Fé se encontra em proces-
so de decadência. 

 
A) Diminuição de mercado para consumo da produ-

ção. 
B) Condições climáticas desfavoráveis à continuida-

de do trabalho.  
C) Descomprometimento dos empregados com o 

trabalho a ser feito. 
D) Má administração e abolição da escravatura.  
E) Aumento da concorrência e importação do açúcar. 

 
50. (UFPR/2014) O romance A última Quimera, de Ana 

Miranda, publicado em 1995, elege como personagem 
principal o poeta Augusto dos Anjos (1884-1914), ins-
crevendo-se na linha de ficcionalização da história lite-
rária, modalidade bastante frequentada na passagem 
do século XX para o XXI. A propósito dessa obra, as-
sinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os versos de Augusto dos Anjos que contêm a 
expressão do título do romance são registrados 
em epígrafe, de modo que o leitor estabeleça o 
diálogo entre os textos desde o início. 

B) A cena literária da capital brasileira à época cons-
titui o pano de fundo em que transcorre a vida e 
acontece a morte do poeta que se celebrizou pela 
temática mórbida. 
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C) O narrador, também poeta, é contemporâneo e 
conterrâneo de Augusto dos Anjos, situação que 
determina uma relação que, da parte do narrador, 
oscila entre a amizade terna e a disputa. 

D) Augusto dos Anjos e o narrador almejam compor 
poemas seguindo o modelo estético de Olavo Bi-
lac, padrão da poética da época, figurando tam-
bém como personagem do romance. 

E) O recurso narrativo empregado no romance é o 
simulacro do discurso biográfico, seguindo o per-
curso do poeta em linha cronológica, do nasci-
mento à morte. 
 

51. (ENEM/2010) ”Todas as manhãs quando acordo, ex-
perimento um prazer supremo: o de ser Salvador Da-
lí.” NÉRET, G. Salvador Dalí. Taschen, 1996.  

 
Assim escreveu o pintor dos ”relógios moles” e das 
”girafas em chamas” em 1931. Esse artista excêntrico 
deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil 
Espanhola e, por esse motivo, foi afastado do movi-
mento surrealista por seu líder, André Breton. Dessa 
forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na inter-
pretação dos sonhos e estudos de Sigmund Freud, 
denominado “método de interpretação paranoico”. Es-
se método era constituído por textos visuais que de-
monstram a imagem: 

 

 
 

A) do onírico, que misturava sonho com realidade e 
interagia refletindo a unidade entre o consciente e 
o inconsciente como um universo único ou  
pessoal.  

B) do fantástico, impregnado de civismo pelo gover-
no espanhol, em que a busca pela emoção e pela 
dramaticidade desenvolveram um estilo incompa-
rável.  

C) da linha inflexível da razão, dando vazão a uma 
forma de produção despojada no traço, na temáti-
ca e nas formas vinculadas ao real.  

D) do reflexo que, apesar do termo ”paranoico”, pos-
sui sobriedade e elegância advindas de uma téc-
nica de cores discretas e desenhos precisos.  

E) da expressão e intensidade entre o consciente e a 
liberdade, declarando o amor pela forma de con-
duzir o enredo histórico dos personagens retrata-
dos. 
 

52. (ENEM/2011) A Pop Art, abreviatura de Popular Art, 
foi um movimento artístico que se desenvolveu na dé-

cada de 1950, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Foi 
na verdade uma reação artística ao movimento do ex-
pressionismo abstrato das décadas de 1940 e 1950. 
Sobre o movimento Pop Art, podemos afirmar: 

 
A) Litchtenstein e Andy Warhol são grandes repre-

sentantes do movimento Pop-Art.  
B) Com o grande desenvolvimento tecnológico a par-

tir da Revolução Industrial, o movimento Pop Art 
tentou, através das imagens sacras, mobilizar a 
sociedade, centrando seu foco nas doutrinas reli-
giosas.  

C) A Pintura Mural foi a técnica mais utilizada no pe-
ríodo, tendo como seu principal representante 
Wassily Kandinsky. 

D) A tendência alegórica expressa pelo movimento, 
compondo elementos da fauna e da flora em suas 
obras, confirma a forte influência maneirista no 
período.  

E) Os artistas foram fortemente influenciados pelos 
Neoclássicos que defendiam o liberalismo no sé-
culo XIX.  
 

53. (UNICANTO/2011) No inicio do século, em Paris, Pa-
blo Picasso e Georges Braque criaram um novo estilo 
que mudou a idéia de se fazer arte. Estamos falando 
do Cubismo. Quanto a este movimento marque a al-
ternativa FALSA. Os cubistas: 

 
A) Passaram a valorizar as formas geométricas.  
B) A cor é o elemento mais importante da obra.   
C) Romperam com a idéia de arte como imitação da 

natureza. 
D) Reproduziam os objetos e figuras em dezenas de 

pedaços.  
E) As cores mais utilizadas eram o vermelho e rosa. 

 
54. (UNICANTO/2011) Historicamente o Cubismo origi-

nou-se nas obras de Paul Cézanne, pois para ele a 
pintura deveria tratar as formas da natureza como se 
fossem cones, esferas e cilindros.  

 
De acordo com o texto acima e com seus conheci-
mentos sobre o Cubismo assinale a única alternativa 
INCORRETA. 

 
A) Os artistas cubistas não tinham nenhum compro-

misso em representar com fidelidade a aparência 
real das coisas.  

B) No Cubismo os objetos aparecem abertos, como 
se estivessem cortados em um plano frontal em 
relação ao expectador. 

C) Pablo Picasso foi o artista cubista que ficou mais 
conhecido mundialmente.  

D) O Cubismo é um movimento artistico que surgiu 
no séc. XX. 

E) O Cubismo foi dividido em duas tendências: Cu-
bismo real e Cubismo irreal.   
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55. (FAP/2009) Qual artista provocou grande polêmica 
entre os acadêmicos em sua exposição no século XX, 
levando até a critica de Monteiro Lobato?  

 
A) Anita Malfatti.  
B) Tarsila do Amaral.  
C) Di Cavalcanti. 
D) Vicente do Rego Monteiro.  
E) Pablo Picasso. 

 
56. (ENEM/ 2013) 
 

After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN 
warns on overcrowding - 15 February 2012 
A United Nations human rights official today called on 
Latin American countries to ackle the problem of pris-
on overcrowding in the wake of an overnight fire at a 
jail in Honduras that killed hundreds of inmates. More 
than 300 prisoners are reported to have died in the 
blaze at the prison, located north of the capital, Tegu-
cigalpa, with dozens of others still missing and pre-
sumed dead. Antonio Maldonado, human rights advis-
er for the UN system in Honduras, told UN Radio to-
day that overcrowding may have contributed to the 
death toll. “But we have to wait until a thorough inves-
tigation is conducted so we can reach a precise 
cause,” he said. “But of course there is a problem of 
overcrowding in the prison system, not only in this 
country, but also in many other prisons in Latin Ameri-
ca.” 
Disponível em: www.un.org. Acesso em: 22 fev. 2012 (adaptado). 

 
Os noticiários destacam acontecimentos diários, que 
são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e 
internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é a 

 
A) questão da superlotação nos presídios em Hondu-

ras e na América Latina. 
B) ocorrência de um incêndio em um presídio super-

lotado em Honduras. 
C) investigação da morte de um oficial das Nações 

Unidas em visita a um presídio. 
D) conclusão do relatório sobre a morte de mais de 

trezentos detentos em Honduras. 
E) causa da morte de doze detentos em um presídio 

superlotado ao norte de Honduras. 
 

57. (2º Simulado TECPUC - 2014) National Geographic 
News 

 
Christine Dell’Amore 
Published April 26, 2010 
Our bodies produce a small steady amount of natural 
morphine, a new study suggests. Traces of the chemi-
cal are often found in mouse and human urine, leading 
scientists to wonder whether the drug is being made 
naturally or being delivered by something the subjects 
consumed. The new research shows that mice pro-
duce the “incredible painkiller” — and that humans and 
other mammals possess the same chemical road map 
for making it, said study co-author MeinhartZenk, who 

studies plant-based pharmaceuticals at the Donald 
Danforth Plant Science Center in St. Louis, Missouri. 
Disponível em: www.nationalgeographic.com. Acesso em: 27 jul. 
2010. 

 
Ao ler a matéria publicada na National Geographic, 
para a realização de um trabalho escolar, um estudan-
te descobriu que: 

 
A) os compostos químicos da morfina, produzidos 

por humanos, são manipulados no Missouri. 
B) a produção de morfina em grande quantidade mi-

nimiza a dor em ratos e humanos. 
C) os ratos e os humanos possuem a mesma via me-

tabólica para produção de morfina. 
D) os seres humanos têm uma predisposição genéti-

ca para inibir a dor. 
E) a produção de morfina é um traço incomum entre 

os animais. 
 

58. (2º Simulado TECPUC - 2014) Steve Jobs:  
 

A Life Remembered 1955-2011 
 

Readersdigest.ca takes a look back at Steve Jobs, 
and his contribution to our digital world. 
CEO.Tech-Guru.Artist. There are few corporate fig-
ures as famous and well-regarded as former-Apple 
CEO Steve Jobs. His list of achievements is stagger-
ing, and his contribution to modern technology, digital 
media, and indeed the world as a whole, cannot be 
downplayed.With his passing on October 5, 2011, 
readersdigest.ca looks back at some of his greatest 
achievements, and pays our respects to a digital pio-
neer who helped pave the way for a generation of 
technology, and possibilities, few could have imag-
ined. 
Informações sobre pessoas famosas são recorrentes 
na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtual-
mente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe: 

 
A) expor as maiores conquistas da sua empresa. 
B) descrever suas criações na área da tecnologia. 
C) lamentar sua ausência na criação de novas tecno-

logias. 
D) enaltecer sua contribuição para o mundo digital. 
E) discutir o impacto de seu trabalho para a geração 

digital. 
 

59. (2º Simulado TECPUC - 2014) Read the sentence 
given and observe the underlined word: 

 
“In some cultures team members will be highly self-
motivated to carry out their responsibilities without the 
need for a manager or colleagues to motivate them. In 
other cultures, team leaders may need to coach per-
formance from team members and use positive feed-
back to motivate them.” (Source: DIGNEN, Bob; 
CHAMBERLAIN, James. Fifty ways to improve your 
intercultural skills. London: Summertown Publishing, 
2009. p. 121) 
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In the sentence “In other cultures, team leaders 
mayneed to coach performance from team members 
and use positive feedback to motivate them”, the 
modalverb ‘may’ indicates: 

 
A) possibility. 
B) prohibition. 
C) lack of need. 
D) habitual past action. 
E) possession. 

 
60. (2º Simulado TECPUC – 2014) Michelangelo’s David 

at Risk From Weak Ankles Michelangelo’s David risks 
crumbling down under itsown weight because of the 
statue’s weak ankles. Alarm bells sounded after re-
searchers carried out aseries of centrifuge tests on 
small-scale plaster replicas of the marble masterpiece. 
Apparently, damagecaused by the statue's inclination 
is placing the great art work at risk, according to re-
searchers at Italy's National Research Council (CNR) 
and the University of Florence. 
The experiments revealed that under high-stress con-
ditions, the statue would break along small cracks cur-
rently visible in the left ankle and in the lower part of 
the carved tree stump supporting the right leg. 
Disponível em: <http://news.discovery.com/history/art-
history/michelangelosdavid-at-risk-from-weak-ankles-140501.htm>. 
Acesso em maio de 2014. 

 
Select the alternative that is TRUE according to the 
text. 

 
A) A series of tests revealed the statue has many 

cracks in its right ankle and leg. 
B) Research was carried out by CNR researchers 

and a French University. 
C) The tests were carried out on statues of the same 

size as the Michelangelo’s David. 
D) The tested statues were replicas made of marble. 
E) Michelangelo’s David is in danger due to its incli-

nation and high-stress conditions. 
 
 

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) 

 

61. Señala la afirmación correcta: 
 

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

 
62. (2º Simulado TECPUC – 2014) En la frase: “desde el 

martes 26 hasta el jueves 28 del corriente”, puede ser 
entendida como: 
A) del corriente año. 
B) del corriente mes.  
C) del corriente día. 
D) de la corriente semana. 
E) del corriente fin de semana. 

 
63. (2º Simulado TECPUC – 2014) Indique la secuencia 

correcta de palabras que completan 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 

 
64. (2º Simulado TECPUC – 2014) Marca la opción cor-

recta de los días en portugués: 
 “LUNES 25 \ MARTES 26” 

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

 
65. (2º Simulado TECPUC – 2014) 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) Miércoles. 
D) Viernes. 
E) Sábado. 
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REDAÇÃO

(UFPR 2013) Leia abaixo os parágrafos iniciais de um texto de Rosely Sayão (Folha de S. Paulo, 01 maio 2012). 
Escreva um ou dois parágrafos dando continuidade ao texto, sem necessariamente concluí-lo. Uma continuação 
adequada deve:  
 
• apresentar uma articulação clara com os parágrafos iniciais;  
• introduzir informações novas, que garantam a progressão no tratamento do tema.  
 
 A família passou do singular ao plural. Antes, havia "a família". Quando nos referíamos a essa instituição 
todos compartilhavam da mesma ideia: um homem e uma mulher unidos pelo casamento, seus filhos e mais os pa-
rentes ascendentes, descendentes e horizontais. E, como os filhos eram vários, a família era bem grande, constituída 
por adultos de todas as idades e mais novos também.  
 
 Pai, mãe, filhos, tios e tias, primos e primas, avós etc. eram palavras íntimas de todos, já que sempre se per-
tence a uma família. Quando as palavras "madrasta" ou "padrasto" ou mesmo "enteado" precisavam ser usadas para 
designar um papel em um grupo familiar, o fato sempre provocava um sentimento de pena. É que na época da famí-
lia no singular isso só podia ter um significado: a morte de um dos progenitores.  
 
 Mas essa ideia de família só sobreviveu intacta até os anos 60. 
 
 
(UFPR 2012) A seguir, apresentamos os parágrafos iniciais de um texto de Fernando Rodrigues publicado na Folha 
de S. Paulo, em 12/11/2011. Escreva uma continuidade para esse texto, observando as seguintes recomendações:  
 
• apresentar uma articulação clara com os parágrafos iniciais;  
• introduzir informações novas, que garantam a progressão no tratamento do tema;  
• concluir o texto de forma coerente.  
 

Uma lei imperfeita 
 

O título deste texto é um pleonasmo. Não há leis perfeitas. A Lei da Ficha Limpa é também cheia de qualida-
des e de defeitos.  

O seu maior mérito é impedir a candidatura de quem já está condenado por uma instância colegiada, de mais 
de um juiz. O Supremo Tribunal Federal deu indicações de que aceitará como constitucional esse trecho. A regra terá 
um efeito profilático após algumas eleições. 
 

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. 20 

 

 

 
 

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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