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1. (PUC-MG – 2004 – adaptada) Em certa cidade, duran-
te os dez primeiros dias do mês de julho de 2003, a 
temperatura, em graus Celsius, foi decrescendo de 
forma linear de acordo com a função T(t) = - 2t + 18, 
em que t é o tempo medido em dias. Nessas condi-
ções, pode-se afirmar que, no dia 8 de julho de 2003, 
a temperatura nessa cidade foi: 

 

A) 0°C  
B) 2°C  
C) 3°C 
D) 4°C 
E) 1º C 

 

2. (UFRJ – 2004 – adaptada) Um videoclube propõe a 
seus clientes três opções de pagamento: 
Opção I: R$ 40,00 de taxa de adesão anual, mais R$ 
1,20 por DVD alugado.  
Opção II: R$ 20,00 de taxa de adesão anual, mais R$ 
2,00 por DVD alugado.  
Opção III: R$ 3,00 por DVD alugado, sem taxa de 
adesão. 
Um cliente escolheu a opção II e gastou R$ 56,00 no 
ano. 

 

 

 

 

 

 

   A prova do Enem, que ocorre todos os anos, é constituída 
por 63 questões com cinco alternativas. O objetivo deste 
caderno de questões é fazer com que você se familiarize 
com o estilo das provas do Enem, pois são um pouco dife-
rentes das provas que você está acostumado a fazer. Na 
prova do Enem, as questões não são divididas em discipli-
nas, mas parecem misturadas, com muitos testes interdis-
ciplinares. As questões se relacionam a assuntos da atuali-
dade, sempre com enunciados com várias informações. Por 
isso, leia-o 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 informa-
ções recebidas. 
   O objetivo da prova do Enem é medir as habilidades e 
competências apresentadas pelos candidatos que termina-
ram o Ensino Médio. 
   O enfoque da prova do Enem está em cinco competências:  
 

• Dominar linguagens – Capacidade de ler um texto, 
compreender a linguagem de uma certa ciência, in-
terpretar uma tabela ou gráfico. 

• Conhecer fenômenos – Verificar se o aluno adqui-
riu 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 co-
erente com o problema proposto. 

• Elaborar propostas – Tomar decisões que sejam 
benéficas para a sociedade. 

 

   Estas cinco competências são cobradas na prova de ma-
neira indireta e foram esmiuçadas em 21 habilidades.  
   Como funciona este caderno de questões? 
   Este caderno contém questões no formato do Enem, al-
gumas delas foram retiradas das provas do Enem e outras 
retiradas de simulados ou questões semelhantes às do 
Enem.  
   Lembre-se da importância de você familiarizar-se com o 
tipo de questões propostas pelo Enem, resolvendo o máxi-
mo de questões deste caderno. Leia cada questão com 
muita atenção e os testes têm cinco alternativas. Reúna o 
máximo de informações para resolver cada problema pro-
posto.  
 
Obs. A prova do ENEM 2013 está agendada nos dias 26 e 27 de 
outubro. 
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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES 
 
1. Verifique se a prova está completa de acordo com 
as orientações. 
2. A compreensão e a interpretação das questões 
constituem parte integrante da prova, razão pela qual o 
professor aplicador não poderá interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta prova objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço  corresponden-
te, conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, 
tinta azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou 
tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta. 
5. Preenchimento do cartão de redação. 

• O texto deve ter de 15 a 20 linhas. 
• A letra deverá ser legível, com a maiúscula di-

ferenciada da minúscula. 
• As limitações de margens da página deverão 

ser respeitadas. 
• A redação Não deverá ser assinada. Qualquer 

sinal de identificação invalida sua redação. 
 

Duração total da prova: 4 horas 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO,  

NEM CONTER RASURAS. 
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Sobre a escolha do cliente e sobre o número de 
DVD’s alugados por ele, podemos afirmar que: 
 
A) esse cliente não escolheu a melhor opção de pa-

gamento, pois gastaria menos se tivesse escolhi-
do a opção III. 

B) esse cliente escolheu a melhor opção de paga-
mento. 

C) esse cliente não escolheu a melhor opção de pa-
gamento, pois gastaria menos se tivesse escolhi-
do a opção I.  

D) nenhuma das opções é mais favorável ao cliente, 
pois em todas o cliente gastaria R$ 56,00 no ano. 

E) nenhuma das opções acima apresenta um gasto 
menor do que R$ 56,00 para o mesmo número de 
DVD’s alugados. 

 

3. (ENEM – 2004) Um fabricante de cosméticos decide 
produzir três diferentes catálogos de seus produtos, 
visando a públicos distintos. Como alguns produtos 
estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam 
uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem 
para diminuir os gastos com originais de impressão. 
Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 
45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada ca-
tálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em 
comum; C1 e C3 terão 6 páginas em comum; C2 e C3 
terão 5 páginas em comum, das quais 4 também esta-
rão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o 
fabricante concluiu que, para a montagem dos três ca-
tálogos, necessitará de um total de originais de im-
pressão igual a: 

 

 
A) 135 
B) 126 
C) 118 
D) 114 
E) 110 

 
4. (UFPR – 2005) Precisando contratar serviço de limpe-

za para carpetes, uma pessoa encontrou duas empre-
sas que prestam o mesmo tipo de serviço e cobram os 
preços descritos a seguir, sempre baseados na área 
do carpete. 
Empresa Limpinski: para áreas de até 50 m2, preço 
fixo de R$ 70,00; para áreas superiores a 50 m2, valor 
fixo de R$ 45,00, acrescido de R$ 0,50 por metro 
quadrado lavado. 
Empresa Clean: para áreas de até 40 m2, preço fixo 
de R$ 40,00; para áreas superiores a 40 m2, R$ 1,00 
por metro quadrado lavado. 
Com base nessas informações, considere as seguin-
tes afirmativas: 

 

I. Para lavar 80 m2 de carpete, a empresa Clean co-
bra R$ 120,00. 

II. É a empresa Clean que oferece o menor preço 
para lavar menos de 70 m2 de carpete. 

III. Para lavar entre 80 m2 e 100 m2 de carpete, a op-
ção mais barata é sempre a empresa Limpinski. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

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

  

5. (ENEM – 2011) As frutas que antes se compravam 
por dúzias, hoje em dia, podem ser compradas por 
quilogramas, existindo também a variação dos preços 
de acordo com a época de produção. Considere que, 
independente da época ou variação de preço, certa 
fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a se-
guir, o que representa o preço m pago em reais pela 
compra de n quilogramas desse produto é: 

 

A)  
 
 
 
 
 

 
B)  

 
 
 
 

 

 

 
C) 
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6. (UNESP – vestibular 2012) O dia 25 de abril é consi-
derado o Dia Mundial de Combate à Malária. Neste 
ano, a ONU fez um apelo para que a doença, uma das 
mais antigas a atingir a humanidade, seja erradicada 
até 2015. Em todo o mundo, cerca de 800 mil pessoas 
morrem por ano em decorrência da doença, em espe-
cial na África. No Brasil, a partir do início da década 
de 1990, a malária se estabilizou em cerca de 500 mil 
casos por ano – a maciça maioria na Amazônia Legal 
–, experimentando uma queda para pouco mais de 
300 mil em 2008 e 2009. 
GIRARDI, Giovana. Unespciência, ano 2, n° 20, junho de 2011.  
Adaptado. 

 
Disponível em: <www.medicinanet.com.br>. Adaptado. 

 

A partir da leitura do texto e da observação do mapa, 
pode-se afirmar que a maior incidência de casos de 
malária ocorre em regiões com o domínio do clima: 

 

A) mediterrâneo. 
B) equatorial.  
C) subtropical. 
D) temperado.  
E) desértico. 

 

7. (FGV – vestibular 2012) Observe a imagem da Falha 
de Santo André, na Califórnia (EUA). 
 

 

Fonte: <http://static.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/04/fa-
lha-de-san-andreas.jpg>. 
 

A importante Falha de Santo André está relacionada: 
 

A) ao deslizamento horizontal entre as placas do Pa-
cífico e Norte-Americana. 

B) ao rebaixamento da placa de Nazca em relação à 
placa do Pacífico. 

C) à meteorização da plataforma continental do litoral 
Pacífico. 

D) à corrosão das rochas que formam o substrato 
cristalino californiano. 

E) ao ravinamento das rochas resultante da semiari-
dez do oeste californiano.          
 

8. (FUVEST – vestibular 2010) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A personagem Mafalda, que está em Buenos Aires, 
olha o globo em que o Norte está para cima e afirma: 
“a gente está de cabeça pra baixo”. Quem olha para o 
céu noturno dessa posição geográfica não vê a estrela 
Polar, referência do polo astronômico Norte, e sim o 
Cruzeiro do Sul, referência do polo astronômico Sul. 
Se os polos do globo de Mafalda estivessem posicio-
nados de acordo com os polos astronômicos, ou seja, 
o polo geográfico Sul apontando para o polo astronô-
mico Sul, seria correto afirmar que: 

 

A) o Norte do globo estaria para cima e o Sul para 
baixo, mas Mafalda não estaria de cabeça para 
baixo por causa da gravidade. 

B) o Norte do globo estaria para cima, o Sul para bai-
xo, e quem estaria de cabeça para baixo seriam os 
habitantes do hemisfério norte. 

C) o Sul do globo estaria para cima e o Norte para 
baixo, mas Mafalda estaria de cabeça para baixo 
por causa da gravidade. 

D) o Sul do globo estaria para cima, o Norte para bai-
xo e Mafalda não teria razão em afirmar que está 
de cabeça para baixo. 

E) o Norte do globo estaria para cima, o Sul para bai-
xo e Mafalda estaria realmente de cabeça para 
baixo. 
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9.  (UNESP – 2010) Observe os mapas. 
 

Peters 
 

 
 
Mercator 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A respeito destas projeções cartográficas, é CORRETO 
afirmar que: 

 

A) na projeção de Mercator, os meridianos e os para-
lelos são linhas retas, que se cortam em ângulos 
retos, provocando distorções mais acentuadas nas 
áreas continentais de baixas latitudes. 

B) a de Peters é frequentemente apontada como uma 
projeção que expressa o poderio do Norte sobre o 
Sul, visto que superdimensiona as terras do Norte. 

C) a projeção de Mercator é, comumente, utilizada em 
cartas topográficas e, no Brasil, é adotada como 
base do sistema cartográfico nacional. 

D) a de Peters é muito útil na navegação, pois respei-
ta as distâncias e os ângulos, embora não faça o 
mesmo com o tamanho das superfícies. 

E) a projeção de Peters utiliza a técnica de anamorfo-
se, o que explica o alongamento dos continentes 
no sentido Norte–Sul, mantendo a fidelidade à pro-
porção de áreas. 

 

10. (ENEM – 2011) O fenômeno de ilha de calor é o 
exemplo mais marcante da modificação das condições 
iniciais do clima pelo processo de urbanização, carac-

terizado pela modificação do solo e pelo calor antro-
pogênico, o qual inclui todas as atividades humanas 
inerentes à sua vida na cidade. 
BARBOSA, R. V. R. Áreas verdes e qualidade térmica em ambien-
tes urbanos: estudo em microclimas em Maceió. São Paulo: 
EdUSP, 2005.  

O texto exemplifica uma importante alteração socio-
ambiental, comum aos centros urbanos. A maximiza-
ção desse fenômeno ocorre: 
 
A) pela reconstrução dos leitos originais dos cursos 

d’água antes canalizados.  
B) pela recomposição de áreas verdes nas áreas 

centrais dos centros urbanos.  
C) pelo uso de materiais com alta capacidade de re-

flexão no topo dos edifícios.  
D) pela construção de vias expressas e gerencia-

mento de tráfego terrestre. 
E) pelo processo de impermeabilização do solo nas 

áreas centrais das cidades.  
 

11. Apenas 30 minutos diários de atividade física podem 
representar o limiar para a população em geral adqui-
rir o passaporte para a saúde. De acordo com essa vi-
são, só não é saudável quem não quer, pois pouco 
tempo de práticas físicas seria suficiente para adquirir 
os seus possíveis benefícios. Sobre o assunto, assi-
nale o que for CORRETO. 

 

A) Fatores como falta de tempo e condições financei-
ras influenciam diretamente a prática de exercício 
físico sistemático e devem ser considerados, uma 
vez que, por mais que a importância da prática da 
atividade física seja divulgada pela mídia, só con-
segue praticar atividade física pessoas com nível 
socioeconômico elevado. 

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

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

D) Os benefícios da atividade física podem ser alcan-
çados com 30 minutos diários, mas isso é válido 
somente para atividades físicas intensas (vigoro-
sas). Infelizmente a caminhada não atinge benefí-
cios para a saúde, por se tratar de uma atividade 
física de intensidade leve. 

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

 

12. O risco que os indivíduos possuem de apresentarem 
um quadro de obesidade depende diretamente dos fa-
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tores de risco aos quais ficam expostos ao longo da 
vida. Sobre o assunto, assinale quais os fatores de 
risco que contribuem para a obesidade. 

 

A) Fatores de risco: indivíduos que possuem na família 
parentes consanguíneos que são inativos fisica-
mente, estresse diário, alimentação inadequada. 

B) Fatores de risco: ser do sexo masculino ou femi-
nino não representa fator de risco, pois os fatores 
hormonais combinados com atividade física não 
podem intensificar a incidência da obesidade 

C) Fatores de risco: inatividade física, alimentação à 
base de gorduras e açúcares, viver em um ambi-
ente estressante, ser fumante, consumir álcool. 

D) Fatores de risco: sedentarismo, hábito de fumar, 
atividade física regular e estresse diário. 

E) Fatores de risco: o sedentarismo é um fator de risco 
de pouca relevância no quadro da obesidade, uma 
vez que alimentação e estresse assumem posições 
hierárquicas dentre os fatores de risco. 
 

13. Aptidão física se resume como sendo a capacidade de 
realizar as atividades cotidianas com tranquilidade e 
menor esforço. Existem duas abordagens: uma é a 
“aptidão física relacionada à saúde” e a outra é a “ap-
tidão física relacionada à performance desportiva”. 
Assinale a alternativa que apresenta o conceito de ap-
tidão física relacionada a saúde. 

 

A) Refere-se à aptidão para o desempenho em ativi-
dades esportivas que associam as valências físi-
cas: agilidade, velocidade, equilíbrio postural, co-
ordenação motora.  

B) A aptidão física relacionada a saúde é a aptidão 
física adquirida somente por atletas. Pessoas “não 
atletas” não podem ser beneficiadas com uma boa 
aptidão somente com caminhadas e atividades do 
dia a dia. 

C) A aptidão física é uma só. Você só terá uma boa 
aptidão se for apto a todas as valências físicas: 
agilidade, velocidade, equilibrio e coordenação. 
Caminhada, alongamentos e composição corporal 
não interferem na aptidão relacionada a saúde.  

D) É o bem-estar e a forma física; somente as pes-
soas com IMC entre 18,6 e 24,9 kg/m2 possuem 
boa aptidão física relacionada a saúde. 

E) Refere-se à condição física nas capacidades que 
estão intimamente relacionadas com a saúde e à 
qualidade de vida das pessoas, sendo a flexibili-
dade, a resistência aeróbica, a força e a composi-
ção corporal.  

 
14. Atividades aeróbias contribuem para a melhora do 

sistema cardiovascular, assim como para a redução 
da gordura corporal, alívio do estresse e bem-estar. 
Os benefícios são bem reconhecidos na literatura e no 
senso comum, mas ainda são poucas as pessoas que 
aderem a uma atividade física regular, devido a barrei-
ras impostas por elas ou pela sociedade. Assinale a 
alternativa que indica uma atividade aeróbia, assim 

como seus demais benefícios (além da melhora cardio-
vascular). 

 

A) Pedalar – Benefícios físicos, como: perda de peso 
significativa e redução da gordura localizada no 
abdômen. Não possui benefícios psicológicos. 

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

C) Caminhada – Benefícios físicos e psicológicos, 
como: controle do peso corporal, mobilidade arti-
cular, alívio do estresse e bem-estar. 

D) Musculação – Benefícios físicos e psicológicos, co-
mo: controle do peso corporal, mobilidade articular, 
alívio do estresse e diminuição do bem estar. 

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

 
15. Atividades aeróbias contribuem para uma boa aptidão 

cardiorrespiratória, assim como para a redução da 
gordura corporal. A intensidade desse exercício con-
tribui de acordo com o objetivo do aluno. Sabendo que 
para reduzir o porcentual de gordura é necessário que 
os batimentos cardíacos, durante a atividade, estejam 
entre 60% a 70% da Frequência Cardíaca Máxima, 
respectivamente (FCmax = 220 – Idade), calcule os 
valores dos BPM que uma moça, de 21 anos, deverá 
ter durante seu treino para que reduza sua gordura 
corporal.  

 

A) 119 bpm a 139 bpm. 
B) 150 bpm a 160 bpm. 
C) 129 bpm a 139 bpm. 
D) 119 bpm a 199 bpm. 
E) 139 bpm a 199 bpm. 

 

16. (UEL-PR – 2005) Com o fim do domínio gentílico so-
bre a terra, os parentes mais próximos do pater apro-
priaram-se das terras mais ricas, passando a ser co-
nhecidos como eupátridas (os bem-nascidos). O res-
tante da terra foi dividido entre os georgoi (agriculto-
res); os mais prejudicados por esta divisão foram os 
thetas (marginais), excluídos da partilha. Os novos 
grupos sociais, a propriedade privada da terra e o sur-
gimento dos demos marcaram o advento da pólis (ci-
dade-estado) grega.  
 
Sobre a pólis grega, é CORRETO afirmar: 

 

A) Em razão da abundância de terras na pólis, os ex-
cedentes populacionais balcânicos continuaram a 
lutar por terras em torno da acrópole. 

B) Com a pólis, o urbano constituiu-se como a base 
da sociedade e seu elemento de união, e a cidade-
estado passou a ser liberada por um conselho de 
eupátridas. 

C) O poder ampliado do pater na administração da 
família e da casa enfraqueceu o individualismo, 
pois beneficiou igualmente filhos e parentes distan-
tes na partilha dos bens. 
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D) Os georgoi produziram grandes riquezas em suas 
terras devido às boas colheitas e, com isso, des-
pertaram a cobiça dos eupátridas. 

E) Os demiurgos tornaram-se o grupo social dominan-
te em cada pólis, compartilhando o poder político 
com os eupátridas. 

 

17. (UNESP-SP – 2003) A palavra democracia originou-se 
na Grécia Antiga e ganhou conteúdo diferente a partir 
do século XIX. Ao contrário do seu significado con-
temporâneo, a democracia na pólis grega: 

 

A) abrangia o conjunto da população da cidade, re-
conhecendo o direito de participação de campo-
neses e artesãos em assembleias plebeias livre-
mente eleitas. 

B) pregava a igualdade de todas as camadas sociais 
perante a lei, garantindo a todos o direito de tomar 
a palavra na Assembleia dos cidadãos reunida na 
praça da cidade. 

C) evitava a participação dos militares e guerreiros, 
considerando-os incapazes para o exército da li-
vre discussão e para a tomada de decisões con-
sensuais. 

D) era exercida pelos cidadãos de maneira indireta, 
considerando que estes escolhiam seus represen-
tantes políticos por intermédio de eleições periódi-
cas e regulares. 

E) funcionava num quadro de restrições específicas 
de direitos políticos, convivendo com a escravi-
dão, excluindo do direito de participação os es-
trangeiros e as mulheres. 

 

18. (UEL-PR – 2005) As três heranças culturais que for-
maram a Idade Média – a romana, a germânica e a 
cristã – tinham preconceito em relação ao trabalho. Na 
sociedade escravocrata romana privilegiava-se a dedi-
cação aos prazeres materiais e às "coisas do espírito" 
(poesia, filosofia, música); a sociedade germânica va-
lorizava a riqueza obtida pela conquista; já o pensa-
mento cristão identificava o trabalho ao resgate do pe-
cado original.  
Adaptado de: FRANCO JR., Hilário. Cocanha. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 1998. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tra-
balho no medievo, considere as afirmativas a seguir. 

 

I. As obrigações dos camponeses variavam confor-
me a sua condição jurídica (livres, escravos ou 
servos), mas o século XI caracterizou-se pela ser-
vidão no Ocidente europeu, o que implicou em 
obrigações como a corveia e o pagamento de vá-
rias taxas. 

II. O trabalho não era condizente com a formação da 
nobreza. Suas riquezas provinham da exploração 
dos patrimônios herdados, principalmente terras, 
e da pilhagem resultante dos conflitos militares. 

III. O movimento camponês da jacquerie pretendeu a 
abolição do trabalho, a liberdade de expressão 
nos assuntos políticos e religiosos e o estabeleci-
mento de um governo comunal. 

IV. A partir do progresso agrícola entre os séculos XI 
e XII, a população, de modo geral, passou a se 
alimentar mais e melhor, o que possibilitou o cres-
cimento demográfico e o sucessivo dinamismo 
comercial. 

V. A ascensão da burguesia, ao final da Idade Média, 
intensificou a rejeição ao trabalho, o que se evi-
dencia no crescimento de movimentos anarquis-
tas nos meios urbanos. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
 

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

 
19. (FUVEST-SP – 2007) Os cristãos fazem os muçulma-

nos pagar uma taxa que é aplicada sem abusos. Os 
comerciantes cristãos, por sua vez, pagam direitos so-
bre suas mercadorias quando atravessam o território 
dos muçulmanos. “O entendimento entre eles é perfeito 
e a equidade é respeitada.” Ibn Jobair, em visita a Da-
masco, Síria, 1184. In: MAALOUF, Amin, 1988. 
Com base no texto, pode-se afirmar que, na Idade 
Média: 

 

A) as relações comerciais entre as civilizações do 
Ocidente e do Oriente eram realizadas pelos ju-
deus e bizantinos. 

B) o conflito entre xiitas e sunitas pôs a perder o flo-
rescente comércio que se havia estabelecido gra-
dativamente entre cristãos e muçulmanos. 

C) o comércio, entre o Ocidente cristão e o Oriente 
islâmico, permaneceu imune a qualquer interfe-
rência de caráter político. 

D) as cruzadas e a ocupação da Terra Santa pelos 
cristãos engendraram a intensificação das rela-
ções comerciais entre cristãos e muçulmanos. 

E) a Península Ibérica desempenhou o papel de cen-
tro econômico entre os mundos cristão e islâmico 
por ser a única área de contato entre ambos. 

 
20. (ENEM – 2010) (...) de modo particular, quero encorajar 

os crentes empenhados no campo da filosofia para que 
iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, 
graças ao exercício de uma razão que se torna mais 
segura e perspicaz com o apoio que recebe da fé." 
Papa João Paulo II. Carta Encíclica Fides et Ratio aos bispos da 
Igreja católica sobre as relações entre fé e razão, 1998. 

"As verdades da razão natural não contradizem as 
verdades da fé cristã." 
Santo Tomás de Aquino – pensador medieval. 

Refletindo sobre os textos, pode-se concluir que: 
 

A) a encíclica papal está em contradição com o pen-
samento de Santo Tomás de Aquino, refletindo a 
diferença de épocas. 
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B) a encíclica papal procura complementar Santo 
Tomás de Aquino, pois este colocava a razão na-
tural acima da fé. 

C) a Igreja medieval valorizava a razão mais do que 
a encíclica de João Paulo II. 

D) o pensamento teológico teve sua importância na 
Idade Média, mas, em nossos dias, não tem rela-
ção com o pensamento filosófico. 

E) tanto a encíclica papal como a frase de Santo 
Tomás de Aquino procuram conciliar os pensa-
mentos sobre fé e razão. 

 
21. (UNICAMP – 2012 – adaptada) A noção de cidadania 

gerada pela visão liberal a partir do século XVIII foi 
uma resposta do Estado às reivindicações da socie-
dade, e levou à institucionalização dos direitos civis, 
direitos políticos e direitos sociais. Mais contempora-
neamente, a noção de cidadania redefine a ideia de 
direitos. O ponto de partida é a concepção de um di-
reito a ter direitos e inclui a criação de novos direitos 
que emergem de lutas específicas.  
Dentro dessa perspectiva, é verdadeira a alternativa 
que define direitos sociais e direitos civis como: 
 
A) Direitos civis são direitos fundamentais à vida hu-

mana e referem-se às liberdades individuais fun-
damentais, por exemplo: o direito de ir e vir, de 
propriedade, de opinião etc. Já os direitos sociais, 
por sua vez, referem-se aos direitos dos indiví-
duos diante da sociedade, e que garantem a sua 
participação na riqueza social, por exemplo: o di-
reito ao trabalho e à saúde. 

B) Direitos civis são direitos relacionados à atividade 
política do cidadão, por exemplo: o direito de votar 
e ser votado. Já os direitos sociais garantem a 
participação na riqueza social, por exemplo: o di-
reito ao trabalho e à educação. 

C) Direitos civis são direitos dos indivíduos perante a 
sociedade e que garantem sua participação na ri-
queza social. Os direitos sociais, por sua vez, são 
direitos fundamentais à vida humana, por exemplo: 
o direito de ir e vir, de propriedade, de opinião etc. 

D) Os direitos civis são direitos concedidos pelo go-
verno aos cidadãos que obedecem às regras so-
ciais. Os direitos sociais são concedidos apenas 
aos cidadãos com menor poder aquisitivo. 

E) Os direitos sociais e os direitos civis são, na reali-
dade, nomes diferenciados para fazer referência à 
mesma coisa. 

 
22. (UFPR – 2011) Foi a Revolução Francesa, e não a 

Americana, que ateou fogo ao mundo, e foi, conse-
quentemente, do curso da Revolução Francesa, e não 
do desenrolar dos acontecimentos na América, ou dos 
atos dos “Pais Fundadores” que o atual uso da pala-
vra revolução recebeu suas conotações e matizes em 
todos os lugares, inclusive nos Estados Unidos. 
ARENDT, Hannah. Da Revolução. Rio de Janeiro: Ática e UnB, 
1988, p. 44. 

A respeito do texto acima, considere as seguintes 
afirmativas: 

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

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

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

4. A Revolução Americana teve menor influência po-
lítica e social fora da América, enquanto que a 
Revolução Francesa influenciou movimentos so-
ciais nas Américas e em quase toda a Europa. 

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

 

23. (UFPR – 2010) A respeito do Iluminismo, movimento 
filosófico que se difundiu pela Europa ao longo do sé-
culo XVIII, considere as seguintes afirmativas: 

 

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

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

3. A descoberta da perspectiva e a valorização de 
temas religiosos marcaram as expressões artísti-
cas durante o iluminismo. 

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

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

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

 
24. (UFPR – 2010 – adaptada) 

 
O paradoxo do bafômetro 

 
Quando o Estado não consegue materializar a culpa de 
um cidadão acusado de alguma transgressão, por cau-
sa de determinações que estão na Constituição Brasilei-
ra, o problema é do Estado e não do cidadão – o orde-
namento constitucional tem de ser respeitado sob o ris-
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co de se jogar na linha de tiro o Estado de Direito. É cla-
ro que deve ser punido quem dirige embriagado. Mas, 
pela tradição das constituições brasileiras, ninguém é 
obrigado a produzir prova contra si – no caso, não há 
obrigatoriedade de submissão ao bafômetro. É fato (la-
mentável) que cerca de 80% dos que recusaram o teste 
de embriaguez acabaram absolvidos. Mas também se 
lamenta, pela inconstitucionalidade, o fato de a Advoca-
cia-Geral da União pleitear a prisão daquele que não se 
expõe ao bafômetro.  
Democracia se faz de paradoxos, não de soluções fáceis. 
Revista ISTOÉ, p. 29. 16 set. 2009. 

A que paradoxo o texto se refere? 
 
A) Os guardas de trânsito percebem quando o moto-

rista infrator está embriagado. No entanto, os que 
se recusam a fazer o teste do bafômetro acabam 
absolvidos. 

B) A lei é feita para corrigir o comportamento do ci-
dadão irresponsável. Se não der certo, é um pro-
blema da lei e não do cidadão. 

C) Não podemos prescindir do bafômetro, se quere-
mos que os motoristas embriagados sejam puni-
dos, mas a constituição desobriga o cidadão a 
produzir provas contra si mesmo. 

D) Para tornar objetiva a culpa do motorista embria-
gado, precisamos de prova e o motorista é proibi-
do de produzir provas contra si mesmo. 

E) A Advocacia-Geral da União quer a prisão dos 
motoristas infratores. Os advogados precisam de-
fender os motoristas infratores. 

 
25. (UFPR – 2010) Tem muita gente boa aplaudindo Ba-

rack Obama porque ele proibiu a prática de torturas 
contra presos. O suplício mais conhecido era a simu-
lação de afogamento. Um pedaço dessa mesma pla-
teia emocionou-se com a valentia do Capitão Nasci-
mento no filme “Tropa de Elite” e com o poder de per-
suasão de seus sacos de plástico. É um novo tipo de 
esquizofrenia política. O sujeito é Obama nos Estados 
Unidos e George Bush no Brasil. 
GASPAR, Elio. O Globo, jan. de 2009. 

Sobre esse texto, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. A esquizofrenia política a que o autor se refere é a 
atitude paradoxal de algumas pessoas que apoiam 
Obama e o Capitão Nascimento ao mesmo tempo. 

2. O Capitão Nascimento representa uma simbiose de 
Obama e George Bush, mas em lugares diferentes. 

3. O texto critica a interferência de George Bush no 
modo de agir da polícia brasileira. 

4. No que se refere a respeito aos direitos humanos, 
o autor coloca Barack Obama e George Bush em 
polos opostos. 

 

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

E) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

26. (UFU – 2008)   
Como uma onda 

 

Nada do que foi será 
De novo do jeito que já foi um dia 

Tudo passa 
Tudo sempre passará 
A vida vem em ondas 

Como um mar 
Num indo e vindo infinito 

Tudo que se vê não é 
Igual ao que a gente 
Viu há um segundo 

Tudo muda o tempo todo 
No mundo 

Não adianta fugir 
Nem mentir 

Pra si mesmo agora 
Há tanta vida lá fora 
Aqui dentro sempre 

Como uma onda no mar 
Como uma onda no mar 
Como uma onda no mar 

 

Lulu Santos e Nelson Motta 
 

A letra dessa canção de Lulu Santos lembra ideias do 
filósofo grego Heráclito, que viveu no século VI a.C. e 
que usava uma linguagem poética para exprimir seu 
pensamento. Ele é o autor de uma frase famosa: “Não 
se entra duas vezes no mesmo rio”. Dentre as senten-
ças de Heráclito abaixo citadas, marque aquela da 
qual o sentido da canção de Lulu Santos mais se 
aproxima. 
 
A) Ao se entrar num mesmo rio, as águas que fluem 

são outras. 
B) O homem tolo gosta de se empolgar a cada palavra. 
C) Morte é tudo que vemos despertos, e tudo que 

vemos dormindo é sono. 
D) Muita instrução não ensina a ter inteligência. 
E) O povo deve lutar pela lei como defende as mura-

lhas da sua cidade. 
 

27. (UEL – 2003) “Tales foi o iniciador da filosofia da 
physis, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um 
princípio originário único, causa de todas as coisas 
que existem, sustentando que esse princípio é a água. 
Essa proposta é importantíssima... podendo com boa 
dose de razão ser qualificada como a primeira propos-
ta filosófica daquilo que se costuma chamar civilização 
ocidental.”  

 

REALE, Giovanni. História da filosofia: Antiguidade e Idade Média. 
São Paulo: Paulus, 1990. p. 29. 

A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus 
primeiros filósofos foram os chamados pré-socráticos. 
De acordo com o texto, assinale a alternativa que ex-
pressa o principal problema por eles investigado. 
 
A) A cosmologia, como investigação acerca da ori-

gem e da ordem do mundo. 
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B) A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte. 
C) A epistemologia, como avaliação dos procedimen-

tos científicos. 
D) A ética, enquanto investigação racional do agir 

humano. 
E) A filosofia política, enquanto análise do Estado e 

sua legislação. 
 
28. (UEL – 2003) Ainda sobre o mesmo tema, é CORRETO 

afirmar que a filosofia: 
 

A) surgiu como um discurso teórico, sem embasa-
mento na realidade sensível, e em oposição aos 
mitos gregos. 

B) reafirmou a aspiração ateísta dos gregos, vetando 
qualquer prova da existência de alguma força di-
vina. 

C) retomou os temas da mitologia grega, mas de 
forma racional, formulando hipóteses lógico-
argumentativas. 

D) desprezou os conhecimentos produzidos por ou-
tros povos, graças à supremacia cultural dos  
gregos. 

E) estabeleceu-se como um discurso acrítico e teve 
suas teses endossadas pela força da tradição. 

 
29. (UEL – 2004) “Mais que saber identificar a natureza 

das contribuições substantivas dos primeiros filósofos 
é fundamental perceber a guinada de atitude que re-
presentam. A proliferação de óticas que deixam de ser 
endossadas acriticamente, por força da tradição ou da 
‘imposição religiosa’, é o que mais merece ser desta-
cado entre as propriedades que definem a filosoficidade.”  
OLIVA, Alberto; GUERREIRO, Mario. Pré-socráticos: a invenção da 
filosofia. Campinas: Papirus, 2000. p. 24. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a “guinada de ati-
tude” que o texto afirma ter sido promovida pelos pri-
meiros filósofos. 
 
A) A aceitação acrítica das explicações tradicionais 

relativas aos acontecimentos naturais. 
B) A busca por uma verdade única e inquestionável, 

que pudesse substituir a verdade imposta pela  
religião. 

C) A discussão crítica das ideias e posições, que po-
dem ser modificadas ou reformuladas. 

D) A confiança na tradição e na “imposição religiosa” 
como fundamentos para o conhecimento. 

E) A desconfiança na capacidade da razão em virtude 
da “proliferação de óticas” conflitantes entre si. 

 

30. (UEL – 2007) “Há, porém, algo de fundamentalmente 
novo na maneira como os Gregos puseram a serviço 
do seu problema último – da origem e essência das 
coisas – as observações empíricas que receberam do 
Oriente e enriqueceram com as suas próprias, bem 
como no modo de submeter ao pensamento teórico e 
casual o reino dos mitos, fundado na observação das 
realidades aparentes do mundo sensível: os mitos so-
bre o nascimento do mundo.”  

 

JAEGER, W. Paidéia. Tradução de Artur M. Parreira. 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 197. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a rela-
ção entre mito e filosofia na Grécia, é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) em que pese ser considerada como criação dos 

gregos, a filosofia se origina no Oriente sob o in-
fluxo da religião e apenas posteriormente chega à 
Grécia. 

B) a filosofia representa uma ruptura radical em rela-
ção aos mitos, representando uma nova forma de 
pensamento plenamente racional desde as suas 
origens. 

C) filosofia e mito sempre mantiveram uma relação 
de interdependência, uma vez que o pensamento 
filosófico necessita do mito para se expressar. 

D) o mito já era filosofia, uma vez que buscava res-
postas para problemas que até hoje são objeto da 
pesquisa filosófica. 

E) apesar de ser pensamento racional, a filosofia se 
desvincula dos mitos de forma gradual. 

 

31. (ENEM – 2007) 
Antigamente 

 
Acontecia o indivíduo apanhar constipação; ficando 
perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e, de-
pois, ir à botica para aviar a receita, de cápsulas ou pí-
lulas fedorentas. Doença nefasta era a phtísica, feia 
era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham as-
sombrações, os meninos, lombrigas (…) 
 

Carlos Drummond de Andrade. 

Observe outra versão do texto acima, em linguagem 
atual. 

Antigamente 
 

Acontecia o indivíduo apanhar um resfriado; ficando 
mal, mandava o próprio chamar o doutor e, depois, ir 
à farmácia para aviar a receita, de cápsulas ou pílulas 
fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose, feia era 
a sífilis. Antigamente, os sobrados tinham assombra-
ções, os meninos, vermes (…) 
 
Comparando-se esses dois textos, verifica-se que, na 
segunda versão, houve mudanças relativas a 
 
A) construções sintáticas. 
B) vocabulário. 
C) pontuação. 
D) fonética. 
E) regência verbal. 

 
32. (ENEM – 2009) O texto a seguir é um trecho de uma 

conversa por meio de um programa de computador 
que permite comunicação direta pela internet em tem-
po real, como o MSN Messenger. Esse tipo de con-
versa, embora escrita, apresenta muitas característi-
cas da linguagem falada, segundo alguns linguistas. 
Uma delas é a interação ao vivo e imediata, que per-
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mite ao interlocutor conhecer, quase instantaneamen-
te, a reação do outro, por meio de suas respostas e 
dos famosos emoticons (que podem ser definidos co-
mo “ícones que demonstram emoção”). 

 

João diz: oi 
Pedro diz: blz? 
João diz: na paz e vc? 
Pedro diz: tudo trank 
João diz: oq vc ta fazendo? 
(...) 
Pedro diz: tenho q sair agora... 
João diz: flw 
Pedro diz: vlw, abc 

 
Para que a comunicação, como no MSN Messenger, 
se dê em tempo real, é necessário que a escrita das 
informações seja rápida, o que é feito por meio de: 
 
A) frases completas, escritas cuidadosamente com 

acentos e letras maiúsculas (como “oq vc ta fa-
zendo?”). 

B) uso de reticências no final da frase, para que não 
se tenha que escrever o resto da informação. 

C) estruturas coordenadas, como “na paz e vc”. 
D) frases curtas e simples (como “tudo trank”), com 

abreviaturas padronizadas pelo uso (como “vc” – 
você – “vlw – valeu!). 

E) flexão verbal rica e substituição de dígrafos con-
sonantais por consoantes simples (“qu” por “k”). 

 

33. (ENEM – 2009)  
Iscute o que tô dizendo, 
Seu dotô, seu coroné: 

De fome tão padecendo 
Meus fio e minha muié. 

Sem briga, questão nem guerra, 
Meça desta grande terra 

Umas tarefa pra eu! 
Tenha pena do agregado 
Não me dêxe deserdado 

Daquilo que Deus me deu. 
 

PATATIVA DO ASSARÉ. A terra é naturá. In: Cordéis e outros poe-
mas. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2008  
(fragmento). 

A partir da análise da linguagem utilizada no poema, 
infere-se que o eu liríco revela-se como falante de 
uma variedade linguística específica. Esse falante, em 
seu grupo social, é identificado como um falante: 

 

A) sertanejo morador de uma área rural. 
B) escolarizado proveniente de uma metrópole. 
C) idoso que habita uma comunidade urbana. 
D) escolarizado que habita uma comunidade do inte-

rior do país. 
E) estrangeiro que imigrou para uma comunidade do 

sul do país. 
 

(ENEM – 2006) Texto para as questões 34 e 35 
A linguagem 

na ponta da língua 

tão fácil de falar 
e de entender. 
A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 
sabe lá o que quer dizer? 

Professor Carlos Gois, ele e quem sabe, 
e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 
Figuras de gramatica, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 
Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 
em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 
do namoro com a priminha. 

O português são dois; o outro, mistério. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Esquecer para lembrar. Rio de  
Janeiro: José Olympio, 1979. 

 

34. Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta 
expressa o contraste entre marcas de variação de 
usos da linguagem em: 

 

A) diferentes registros da língua. 
B) diferentes regiões do país. 
C) escolas literárias distintas. 
D) textos técnicos e poéticos. 
E) diferentes épocas. 

 

35. No poema, a referência à variedade padrão da língua 
está expressa no seguinte trecho: 

 

A) “A linguagem/na superfície estrelada de letras”  
(v. 5 e 6). 

B) “A linguagem/na ponta da língua” (v. 1 e 2). 
C) “[a língua] em que pedia para ir lá fora” (v. 14). 
D) “[a língua] em que levava e dava pontapé” (v. 15). 
E) “[a língua] do namoro com a priminha” (v. 17). 

 

36. (FUVEST – 2009 – adaptada)  
 
Observe a charge a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Para criticar a possível aprovação de um novo imposto 
pelos deputados, o cartunista adotou como estratégias: 

    

A) traços caricaturais e eufemismo.    
B) paradoxo e repetição de palavras.    
C) metonímia e círculo vicioso.    
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D) preterição e prosopopeia. 
E) polissemia das palavras e onomatopeia.   

 

37. (UERJ – 2012) Pode-se definir “metalinguagem” como 
a linguagem que comenta a própria linguagem, fenô-
meno presente na literatura e nas artes em geral. 
O quadro A Perspicácia, do belga René Magritte, é um 
exemplo de metalinguagem porque: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) destaca a qualidade do traço artístico. 
B) implica a valorização da arte tradicional.  
C) mostra o pintor no momento da criação.  
D) indica a necessidade de inspiração concreta.  
E) demonstra o pintor não pintando a si mesmo.  

 

38. (UERJ – 2012) O texto literário caracteriza-se por uma 
multiplicidade de sentidos, originada do trabalho artís-
tico realizado com a linguagem. Entre os recursos que 
a literatura utiliza, na produção dos textos, estão as fi-
guras de linguagem. Leia os fragmentos de poemas, 
apresentados na coluna A, e relacione-os às figuras 
de linguagem neles predominantes, elencadas na co-
luna B. 

 

Coluna A  
I. Eu deixo a vida como deixa o tédio/Do deserto, 

[...] Álvares de Azevedo  
II. Mundo, mundo, vasto mundo/Se eu me chamasse 

Raimundo. Carlos Drummond de Andrade 
III. Queria subir ao céu/Queria descer ao mar.  

Alphonsus de Guimaraens   
IV. Só cabe no poema/o homem sem estômago/a mu-

lher de nuvens/a fruta sem preço.  
Ferreira Gullar 

 

Coluna B   
(   ) Antítese    
(   ) Aliteração     
(   ) Comparação   
(   ) Metáfora  

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses, de cima para baixo.   

   

A) I, II, III, IV  
B) III, II, I, IV 
C) III, IV, II, I  

D) II, III, IV, I  
E) III, I, IV, II 

 

39. (ENEM – 2000 – adaptada) Quem não passou pela 
experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com 
passagens já lidas em outros? Os textos conversam en-
tre si um diálogo constante, esse fenômeno tem o nome 
de intertextualidade. Leia os textos seguintes: 

 

I. Quando nasci, um anjo torto, 
Desses que vivem na sombra  

Disse: Vai Carlos! Ser “gauche” na vida. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia.  
Rio de Janeiro: Aguilar, 1964.  

 
II. Quando nasci, veio um anjo safado 

O chato de um querubim 
E destinou que eu ‘tava predestinado 

A ser errado assim 
Já de saída a minha estrada entortou 

Mas vou até o fim. 
 

BUARQUE, Chico. Letra e Música. São Paulo:  
Companhia das Letras, 1989. 

 
III. Quando nasci um anjo esbelto  

Desses que tocam trombeta, anunciou: 
Vai carregar bandeira. 

Carga muito pesada pra mulher 
Esta espécie envergonhada. 

 

PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 
 

Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem uma rela-
ção de___________, em relação a Carlos Drummond 
de Andrade, por__________________: 

 
A) polissemia/oposição de ideias. 
B) denotatividade/falta de criatividade. 
C) intertextualidade/negação de versos. 
D) conotatividade/ausência de recursos.  
E) intertextualidade/reiteração de imagens. 

 

40. (PUC-SP – 2007 – adaptada) Considerando a peça 
“Auto da Barca do Inferno” como um todo, indique a 
alternativa que melhor se adapta à proposta do teatro 
vicentino. 

 

A) As figuras do Anjo e do Diabo não estabelecem a 
divisão maniqueísta do mundo entre o Bem e o 
Mal. 

B) As personagens comparecem nesta peça de Gil 
Vicente com o perfil que apresentavam na terra, 
porém apenas o Onzeneiro e o Parvo portam os 
instrumentos de sua culpa. 

C) Gil Vicente traça um quadro crítico da sociedade 
portuguesa da época, porém poupa, por questões 
ideológicas e políticas, a Igreja e a Nobreza. 

D) Preso aos valores cristãos, Gil Vicente tem como 
objetivo alcançar a consciência do homem, lem-
brando-lhe que tem uma alma para salvar. 
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E) Entre as características próprias da dramaturgia 
de Gil Vicente, destaca-se o fato de ele seguir ri-
gorosamente as normas do teatro clássico. 
 

41. (UFPR – 2012) Qual, dentre os instrumentos relacio-
nados abaixo, pertence à família das madeiras? 

 

A) Xilofone. 
B) Violino. 
C) Flauta transversal. 
D) Contrabaixo. 
E) Piano. 

 
42. (IFRN – 2012 – adaptada) Sobre as funções da músi-

ca na cena, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) a música de cena pontua os tempos da encena-
ção, ligando elementos esparsos do texto e da 
atuação.  

B) a música de cena pode criar atmosferas, conforme 
a situação dramática, repercutindo e reforçando 
uma ambiência.  

C) a música pode criar cenários acústicos e paisa-
gens sonoras, mas não pode interferir narrativa-
mente na cena. 

D) a música pode mobilizar estados afetivos na pla-
teia e, também, pode ser usada como elemento 
de estranhamento.  

E) A música pode fazer toda a diferença na cena. 
 
43. (IFRN – 2012 – adaptada) O teatro está oficialmente 

negado. Gradativamente os espaços teatrais passam 
a se confundir com o altar, com as praças públicas, as 
residências e as feiras livres, de modo a integrar-se 
sorrateiramente à vida da comunidade. As informa-
ções referem-se às representações cênicas:  

 

A) Pós-Dramáticas.  
B) Medievais.  
C) Elizabetanas.  
D) Balinesas.  
E) Século XX 

 

44. (FAP – Faculdade de Artes do Paraná – 2011) O mo-
vimento musical do “Tropicalismo”, que teve como lí-
deres Gilberto Gil e Caetano Veloso, realizou a inte-
gração da MPB com o: 

 

A) blues. 
B) dance. 
C) heavy Metal. 
D) bolero. 
E) rock 

 

45. (FAP – Faculdade de Artes do Paraná – 2011) Quais 
as contribuições de Téspis para dar forma ao que re-
almente se conceituou como teatro? 
 

A) Proibiu os sacrifícios aos deuses em torno do al-
tar, e propôs novas formas de adoração que di-
luíam seu caráter religioso. Também transformou 
as monodias em episódios. 

B) Acrescentou ao coro alguns movimentos ritmados 
que compunham uma coreografia, o que trans-
formou os coros ditirâmbicos em coros trágicos. 

C) Acrescentou ao coro partes complementares para 
preencher os intervalos do canto, com formas rít-
micas diferentes. Também substituiu as máscaras 
de madeira por outras mais sofisticadas, feitas de 
tecido e estuque, que produziam expressões mais 
nobres que as primitivas. 

D) Propôs a utilização da carroça como palco ao in-
vés do altar, para dar mobilidade à cerimônia. 

E) A organização dos festivais conhecidos como 
“grandes Dionisíacas”, a escolha das regras que 
determinariam a forma trágica. 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 
 

(UFPR 2012 – adaptada) Observe esta sequência de quadrinhos do cartunista argentino Quino: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Apresente as críticas que o autor faz à sociedade atual. Procure integrá-las em uma análise unificada, evitando a des-
crição quadro a quadro. 

 
1. O texto deve ter de 15 a 20 linhas. 
2. A letra deverá ser legível, com a maiúscula diferenciada da minúscula. 
3. As limitações de margens da página deverão ser respeitadas. 
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FOLHA DE REDAÇÃO (rascunho) 

 
ALUNO (A): _________________________________________________  

DATA:__/__/____ NOTA: ________ TURMA: _________ 

 

_______________________________ 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________  

7. _____________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________  

11. _____________________________________________________________ 

12. _____________________________________________________________ 

13. _____________________________________________________________ 

14. _____________________________________________________________  

15. _____________________________________________________________ 

16. _____________________________________________________________ 

17. _____________________________________________________________ 

18. _____________________________________________________________  

19. _____________________________________________________________ 

20. _____________________________________________________________ 

 


