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1. (UEL-PR – 2006) Um medicamento polivitamínico e 

polimineral traz a seguinte informação técnica em sua 
bula: "Este medicamento consiste na associação do 
acetato de tocoferol (vitamina E), ácido ascórbico (vi-
tamina C) e os oligoelementos zinco, selênio, cobre e 
magnésio. Estas substâncias encontram-se numa 
formulação adequada para atuar sobre os radicais livres. 
O efeito antioxidante do medicamento fortalece o sistema 
imunológico e combate o processo de envelhecimento."  
O selênio 75 (Se-75), o fósforo 32 (P-32) e o ferro 59 
(Fe-59) são exemplos de radioisótopos que podem ser 
empregados na medicina nuclear tanto com o propósi-
to de diagnóstico como de terapia. Uma amostra radi-
oativa com massa igual a 10,0 g é uma mistura des-
ses três radioisótopos. Os tempos de meia vida do Se-
75, P-32 e Fe-59 são, respectivamente, 120 dias, 15 
dias e 45 dias. Após 90 dias, restam na amostra radi-
oativa 0,025 g de P-32 e 0,700 g de Fe-59.  

 
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a 
composição percentual de cada radioisótopo na amos-
tra radioativa original. 
 
A) % Se-75: 61,0; % P-32: 20,0; % Fe-59:19,0  
B) % Se-75: 53,0; % P-32:10,0; % Fe-59: 37,0  

 
 
 
 
 
 
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 objeti-
va: 
- 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 leito-
ra 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 dissertação Não deverá ser assinada. Qual-

quer 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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C) % Se-75: 71,0; % P-32:10,0; % Fe-59:19,0  
D) % Se-75: 53,0; % P-32: 5,00; % Fe-59: 42,0 
E) % Se-75: 56,0; % P-32: 16,0; % Fe-59: 28,0  

 
2. (UFPB-PB – 2006) É importante ressaltar que, em 

alguns casos, uma mesma fórmula molecular pode 
corresponder a dois compostos diferentes. Por exem-
plo, na fórmula molecular [Pt(NH3)2Cℓ2], representada 
a seguir pelos compostos A e B, apenas o composto A 
possui atividade anticancerígena.  
Os elementos químicos constituintes dos compostos A 
e B e os valores de eletronegatividade desses ele-
mentos são apresentados a seguir:  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elemento e Eletronegatividade  

H - 2,20; Pt - 2,28; N - 3,04; Cℓ - 3,19  

 
Considerando a eletronegatividade de cada elemento 
dos compostos A e B, é CORRETO afirmar:  

 
A) O composto B é polar.  
B) O composto A é apolar.  
C) O composto A é polar e o composto B é apolar.  
D) O par de elétrons, nas ligações Pt - Cℓ, encontra-

se mais próximo da platina.  
E) O par de elétrons, nas ligações H - N dos grupos – 

NH3, encontra-se mais próximo do hidrogênio. 
 
3. (UFRS-RS – 2001) Uma moda atual entre as crianças 

é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas 
figuras apresentam em sua constituição a substância 
sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns 
elétrons que compõem os átomos dessa substância 
absorvem energia luminosa e saltam para níveis de 
energia mais externos. No escuro, esses elétrons re-
tomam aos seus níveis de origem, liberando energia 
luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa caracte-
rística pode ser explicada considerando o modelo 
atômico proposto por: 

 
A) Dalton.  
B) Thomson. 
C) Bohr.  
D) Lavoisier.  
E) Rutherford.  

 
4. (UEL-PR – 2000) Os elétrons de um átomo são atraí-

dos pelo núcleo, sendo necessário fornecer energia 
para retirá-los. A quantidade de energia necessária 

depende de alguns fatores, como o número de pró-
tons do núcleo, o orbital onde se “localiza” o elétron, a 
presença de outro elétron no mesmo orbital, etc. 
Quando o átomo é neutro e o elétron a ser retirado é o 
de menor atração nuclear, a energia necessária para 
retirá-lo é denominada 1ª energia (ou 1º potencial) de 
ionização (1ª EI ou 1º PI) ou simplesmente energia de 
ionização. Os valores das energias de ionização, obti-
dos experimentalmente, são algumas das informações 
que os físicos e químicos utilizam para desenvolver 
teorias a respeito da estrutura do átomo, sendo, por 
isto, possível estabelecer uma relação entre os poten-
ciais de ionização e as configurações eletrônicas. O 
gráfico abaixo representa a variação da energia de io-
nização para os elementos químicos de números atô-
micos de 1 a 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relacionando o gráfico com a estrutura da tabela pe-
riódica, é INCORRETO afirmar:  
 
A) Os átomos de menor energia de ionização perten-

cem ao grupo dos metais alcalinos.  
B) No gráfico estão representadas as energias de io-

nização de alguns elementos de transição.  
C) Os átomos de maior energia de ionização perten-

cem ao grupo dos gases nobres.  
D) Os átomos de número atômico 1 e 2 pertencem 

ao mesmo período da tabela periódica.  
E) O 2º e o 3º períodos da tabela periódica começam 

com elementos de baixa energia de ionização. 
 
5. (UEL-PR – 1999) Considere o texto a seguir.  

"Os átomos de cloro, bromo e iodo têm o mesmo nú-
mero de ...X... na camada de valência e por isso pos-
suem propriedades ...Y... . Todavia não apresentam 
mesma aparência. À temperatura ambiente e sob 
pressão de 1atm, cloro é um gás verde-amarelado, 
bromo é um ...Z... vermelho escuro e iodo um sólido 
violeta."  
Completa-se CORRETAMENTE o texto, substituindo-
se X, Y e Z, respectivamente, por: 

 
A) prótons, diferentes e gás.  

 

 



  
1º SIMULADO TECPUC - 2013 

Pág. 3 

 

 
 
 
 
 
 

 

B) elétrons, diferentes e líquido.  
C) prótons, semelhantes e gás.  
D) elétrons, semelhantes e gás. 
E) elétrons, semelhantes e líquido.  

 
6. (PUCPR – 2012) Para devolver um livro na biblioteca, 

um estudante descreve um caminho conforme a figura 
abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na figura, é CORRETO afirmar que: 
 

A) o deslocamento na direção x é igual ao desloca-
mento na direção y, e a distância percorrida na di-
reção x é diferente da distância percorrida na dire-
ção y. 

B) o deslocamento na direção x é diferente do deslo-
camento na direção y, e a distância percorrida na 
direção x é diferente da distância percorrida na di-
reção y. 

C) o deslocamento na direção x é diferente do deslo-
camento na direção y, e a distância percorrida na di-
reção x é igual à distância percorrida na direção y. 

D) o deslocamento na direção x é igual ao desloca-
mento na direção y, e a distância percorrida na di-
reção x é igual à distância percorrida na direção y. 

E) o deslocamento total é igual à distância total. 
 

7. (PUCPR – 2010) Uma luminária cujo peso é P está 
suspensa por dois fios AC e BC conforme a figura; 
formam com a horizontal ângulos iguais a θ. A força 
de tensão T nos fios vale: 
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8. (PUCPR – 2012) A respeito das grandezas massa e 
força peso, podemos afirmar CORRETAMENTE: 

 
A) Massa é uma característica intrínseca do corpo, 

enquanto a força peso representa a interação gra-
vitacional entre o corpo e o planeta no qual este 
se encontra. 

B) Massa é o mesmo que força peso, mas medida 
em unidades diferentes. 

C) Ao levar um bloco de um lugar a outro no univer-
so, seu peso permanece inalterado enquanto sua 
massa se altera. 

D) Não é possível medir a massa de um corpo na 
Lua, porque lá não existe gravidade. 

E) O que nos mantém presos à Terra é sua  
atmosfera. 

 
9. (PUC-RIO – 2009) Um objeto é lançado verticalmente 

para cima de uma base com velocidade v = 30 m/s. 
Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2 
e desprezando-se a resistência do ar, determine o 
tempo que o objeto leva para voltar à base da qual foi 
lançado. 

 
A) 7s  
B) 3s 
C) 4s 
D) 5s 
E) 6s 

 
 
10. (PUC – 2000) Uma força constante atuando sobre um 

certo corpo de massa m produziu uma aceleração de 
4,0 m/s2. Se a mesma força atuar sobre outro corpo 
de massa igual a m/2, a nova aceleração será, em 
m/s2: 

 
A) 8,0  
B) 16,0 
C) 4,0 
D) 2,0  
E) 1,0 

 
 
11. (UFPR – 2010) Uma corda de 3,9 m de comprimento 

conecta um ponto na base de um bloco de madeira a 
uma polia localizada no alto de uma elevação, con-
forme o esquema abaixo. Observe que o ponto mais 
alto dessa polia está 1,5 m acima do plano em que 
esse bloco desliza. Caso a corda seja puxada 1,4 m, 
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na direção indicada abaixo, a distância x que o bloco 
deslizará será de: 

 
 
 
 
 
 
 

A) 1,0 m.  
B) 1,3 m.  
C) 1,9 m.  
D) 1,6 m. 
E) 2,1 m.  

 
12. (UFPR – 2006) Maria e seus colegas trabalham em 

uma empresa localizada em uma praça circular. Essa 
praça é circundada por uma calçada e dividida em 
partes iguais por 12 caminhos retos que vão da borda 
ao centro da praça, conforme o esquema abaixo. A 
empresa fica no ponto E, há um restaurante no ponto 
R, uma agência de correio no ponto C e uma lancho-
nete no ponto L. Quando saem para almoçar, as pes-
soas fazem caminhos diferentes: Maria sempre se 
desloca pela calçada que circunda a praça; Carmen 
sempre passa pelo centro da praça, vai olhar o cardá-
pio do restaurante e, se este não estiver do seu agra-
do, vai almoçar na lanchonete, caminhando pela cal-
çada; Sérgio sempre passa pelo centro da praça e pe-
lo correio, daí seguindo pela calçada para a lanchone-
te ou para o restaurante. Sabendo que as pessoas 
sempre percorrem o menor arco possível quando ca-
minham na calçada que circunda a praça, avalie afir-
mativas a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Quando Carmen e Sérgio vão almoçar na lancho-
nete, ambos percorrem a mesma distância. 

II. Quando Maria e Sérgio vão almoçar na lanchonete, 
quem percorre a menor distância é Maria. 

III. Quando todos os três vão almoçar no restaurante, 
Carmen percorre a menor distância. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

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

 
13. (UFLAVRAS – 2000 – adaptada) Às 11 horas e 15 

minutos, o ângulo (figura abaixo) formado pelos pon-
teiros de um relógio mede:  

 
A) 90° 
B) 82,5° 
C) 120° 
D) 112,5° 
E) 127,5°  

 
 
14. (UFPE – 2004 – adaptada) Uma ponte deve ser cons-

truída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como 
ilustrado na figura abaixo. Para calcular o comprimen-
to AB, escolhe-se um ponto C, na mesma margem em 
que B está, e medem-se os ângulos CBA = 57° e ACB 
= 59°. Sabendo que BC mede 30 m e usando sen 59° 
= 0,87 e sen 64° = 0,90, podemos dizer que a distân-
cia entre A e B mede: 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) 29 m 
B) 30 m 
C) 30,5 m 
D) 31 m 
E) 32 m 

 
15. (ENEM – 2012) A Agência Espacial Norte-Americana 

(NASA) informou que o asteroide YU 55 cruzou o espa-
ço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. 
A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu 
sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita 
descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura, está 
indicada a proximidade do asteroide em relação à Ter-
ra, ou seja, a menor distância que ele passou da su-
perfície terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fonte: NASA   
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br>. Adaptado. 
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Com base nessas informações, a menor distância que 
o asteroide YU 55 passou da superfície da Terra é 
igual a: 

 
A) 3,25 x 102 km 
B) 3,25 x 103 km 
C) 3,25 x 104 km 
D) 3,25 x 106 km 
E) 3,25 x 105 km 

 
16. O brasileiro Arthur Zanetti entrou para a história do 

esporte brasileiro. Ele faturou o ouro em um aparelho 
exclusivamente masculino na ginástica artística, nos 
Jogos Olímpicos de Londres, a primeira medalha na 
história da modalidade para o País. O brasileiro con-
seguiu a nota de 15.900 e deixou para trás o campeão 
olímpico e tetracampeão mundial do aparelho, o chi-
nês Chen Yibing, que ficou com a prata. Levando em 
consideração os aparelhos da ginástica, é possível 
concluir que Arthur foi campeão olímpico na seguinte 
modalidade: 

 
A) Solo. 
B) Trampolim Acrobático. 
C) Salto Sobre a Mesa. 
D) Trave de Equilíbrio. 
E) Argolas. 

 
 
17. (FAFIPA – 2012) Comportamentos de risco levam ao 

desenvolvimento de fatores de risco, estes são deter-
minantes na ocorrência de doenças, distúrbios meta-
bólicos, funcionais e invalidez. Parte desses compor-
tamentos estão diretamente relacionados ao estilo de 
vida que pode ser positivo (saudável) ou negativo. 
Sobre comportamento de risco e estilo de vida saudá-
vel identifique qual é a alternativa CORRETA. 

 
A) Sedentarismo, ingestão de gordura saturada, há-

bito de fumar, uso de bebida alcoólica e direção 
perigosa são comportamentos de risco que po-
dem ser modificados a partir da educação das 
pessoas. 

B) Elevado colesterol, glicemia em jejum elevada, re-
lacionamento sexual promíscuo e sem prevenção, 
pressão alta e gravidez precoce são comporta-
mentos de risco que podem ser evitados a partir 
de intervenção de professores nas escolas. 

C) Consumo de frutas e verduras associado à prática 
de exercícios físicos são os únicos responsáveis 
pela saúde preservada. Esses dois comportamen-
tos são aprendidos na escola. 

D) Jogar esportes no fim de semana é uma eficaz 
forma de prevenir doenças como obesidade, dia-
betes e hipertensão arterial. 

E) Fatores de risco como hiperglicemia e pressão ar-
terial elevada são indicadores das doenças crôni-
cas artrose e hipertensão arterial sistêmica res-
pectivamente. 

18. Seu surgimento deu-se em decorrência do desejo do 
presidente da entidade (FIG) de ver apresentações fo-
cadas apenas nos benefícios das modalidades. Por 
definição, este é o festival internacional mais impor-
tante da ginástica geral, bem como o evento oficial da 
Federação Internacional de Ginástica para esta moda-
lidade, no qual vários países se encontram a cada 
quatro anos para realizar apresentações, trocar infor-
mações sobre os trabalhos desenvolvidos em seus 
países e discutir a modalidade não competitiva como 
importante elemento para o aprimoramento humano. 
É CORRETO afirmar que esse festival leva o nome de: 
 
A) Campeonato Mundial de Ginástica Artística. 
B) Gymnaestrada. 
C) Jogos Olímpicos. 
D) Ginástival. 
E) Encontro Mundial das Ginásticas. 

 
19. A imagem a seguir representa um determinado tipo de 

ginástica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisando a fotografia, podemos concluir que ela se 
refere à ginástica: 

 
A) rítmica. 
B) geral. 
C) artística. 
D) de academia. 
E) acrobática. 

 
20. Analise a figura a seguir: 
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Podemos concluir que o salto realizado é o: 
 

A) afastado. 
B) grupado. 
C) carpado. 
D) esticado. 
E) estendido. 

 
21. (UEPB – 2005 – adaptada) Observe a figura seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disponível em: <http://www.infoescola.com/biologia/bomba-de-
sodio-e-potassio>. Acesso em: 14 mar. 2013. 

A figura corresponde ao transporte ativo comumente 
conhecido como bomba de sódio e potássio. Sobre 
esse transporte, leia as afirmativas que seguem: 

 
I. A concentração de sódio (Na+) fora da célula é 

menor do que em seu interior, ocorrendo o oposto 
com o potássio (K+). 

II. Uma das funções dessa bomba é criar uma dife-
rença de cargas elétricas entre os dois lados da 
membrana plasmática, que então fica positiva na 
face externa e negativa na face interna. 

III. Outra função da bomba é a de compensar um 
acúmulo de solutos com citoplasma, o que pode-
ria ocasionar a plasmoptise. 

IV. A bomba de sódio e potássio ajuda indiretamente 
a entrada da glicose e aminoácidos na célula. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
22. (Ecmal/Uncisal-AL – 2003 – adaptada) Leia o frag-

mento a seguir: 
[...] A doença de Gaucher é a mais comum das doen-
ças de armazenamento dos lisossomos, que são cau-
sadas por uma falha dos lisossomos em degradar 
substâncias que eles normalmente quebram. O acú-
mulo de compostos não degradados leva a um au-
mento no tamanho e no número de lisossomos dentro 

das células, resultando finalmente em má função celu-
lar e consequências patológicas aos órgãos afetados. 
[...] (COOPER, p. 405). 
 
A partir das informações do fragmento e do conheci-
mento sobre o papel dos lisossomos, deve-se consi-
derar que a doença de Gaucher é uma repercussão: 

 
I. do desaparecimento das vitaminas lisossomais. 
II. da perda, pelos lisossomos, da capacidade para 

hidrolisar polímeros biológicos. 
III. de uma produção excessiva de enzimas hidrolíti-

cas. 
IV. da perda da capacidade para sintetizar as proteí-

nas de sua própria membrana. 
V. do aumento no tamanho e no número dos lisos-

somos, inviabilizando a atividade fagocitária. 
 

Com base em suas considerações sobre as afirmati-
vas, ligadas ao mecanismo lisossômico, assinale a al-
ternativa CORRETA. 
 
A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa I está correta. 
D) Apenas a afirmativa II está correta.  
E) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
23. (UFSC – 2005 – adaptada) A membrana plasmática é 

uma membrana semipermeável, não havendo condi-
ções, normalmente, para o extravasamento dos coloi-
des citoplasmáticos para fora da célula. Sob esse as-
pecto, a membrana já começa a selecionar o que de-
ve entrar na célula ou dela sair. Considerando os dife-
rentes processos de passagem através da membrana 
plasmática, analise as seguintes afirmativas: 

 
I. A osmose é a passagem de moléculas de água, 

sempre no sentido do meio mais concentrado pa-
ra o menos concentrado. 

II. No transporte ativo, enzimas agem como transpor-
tadoras de moléculas, tais como açúcar, ou íons. 

III. Na difusão facilitada, participam moléculas espe-
ciais, de natureza lipídica e há gasto de energia. 

IV. A fagocitose é um tipo de endocitose, em que 
ocorre o englobamento de partículas sólidas. 

V. A pinocitose é outro tipo de endocitose, ocorren-
do, nesse caso, o englobamento de pequenas 
porções de substâncias líquidas. 

VI. Pela exocitose, substâncias inúteis à célula são 
eliminadas com o auxílio dos centríolos. 

 
De acordo com a análise sobre as afirmativas, ligadas 
às formas de transporte através da membrana plas-
mática, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas a afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.  
C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
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E) Apenas as afirmativas II, IV e VI estão corretas. 
 
24. (SCES-PE – 2004 – adaptada) O homem necessita 

de, aproximadamente, vinte e um elementos químicos 
diferentes. Certos elementos são requeridos em quan-
tidades diárias maiores do que os outros. Com relação 
às funções de alguns elementos químicos no orga-
nismo humano, analise as seguintes afirmativas: 

 
I. O principal íon positivo que atua no interior das 

células é o cálcio, influenciando a contração mus-
cular e a atividade dos nervos. 

II. A estruturação de nossos dentes e ossos, bem 
como o mecanismo de coagulação sanguínea, 
são atividades proporcionadas pelo equilíbrio 
químico cedido pelo íon potássio. 

III. Os íons de enxofre são constituintes de muitas 
cadeias polipeptídicas, favorecendo a homeostase 
estrutural do organismo. 

IV. A composição do DNA e do RNA, bem como o 
armazenamento e transferência de energia entre 
as organelas citoplasmáticas, estão relacionados 
aos íons de fósforo. 

V. Componentes dos hormônios da tireoide, os íons 
de iodo são essenciais à estimulação metabólica. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
E) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 

 
25. (Fuvest-SP – 2003 – adaptada) Existe um número 

muito grande de substâncias com funções antibióticas. 
Essas substâncias diferem quanto à maneira pela qual 
interferem no metabolismo celular. Assim, a tetracicli-
na liga-se aos ribossomos e impede a ligação do RNA 
transportador; a mitomicina inibe a ação da polimera-
se do DNA e a estreptomicina causa erros na leitura 
dos códons do RNA mensageiro. Essas informações 
permitem afirmar que: 

 
I. a tetraciclina impede a transcrição e leva a célula 

bacteriana à morte por falta de RNA mensageiro. 
II. a mitomicina, por inibir a duplicação do DNA, im-

pede a multiplicação da célula bacteriana. 
III. a estreptomicina interfere na tradução e leva a cé-

lula bacteriana a produzir proteínas defeituosas. 
 

Das afirmativas acima, 
 
A) apenas I é correta. 
B) apenas I e II são corretas. 
C) apenas I e III são corretas. 
D) I, II e III são corretas. 
E) apenas II e III são corretas.  

 

26. (UFPR – 2011) As guerras de religião na França (sé-
culo XVI) e a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) 
marcaram profundamente as sensibilidades coletivas 
e exerceram uma influência considerável na reflexão 
política produzida por católicos e protestantes. Sobre 
as relações entre religião e poder político no contexto 
de consolidação dos Estados monárquicos modernos, 
é CORRETO afirmar: 

 
A) Os conflitos religiosos desencadeados com a Re-

forma Protestante estão na origem dos poderes 
teocráticos das monarquias modernas. 

B) Desde que a tolerância religiosa se consolidou 
nos domínios do Sacro Império Romano Germâ-
nico, sob o poder de Carlos V, houve um enfra-
quecimento do poder papal, que ficou restringido 
somente ao Vaticano. 

C) Apesar da violência crescente contra os protestan-
tes, Lutero e Calvino defenderam a autoridade ci-
vil e condenaram qualquer forma de resistência 
aos poderes legitimamente instituídos. 

D) Autores como Maquiavel, Montaigne e Jean Bodin 
foram defensores da religião protestante, e seus 
escritos constituíram um ataque à monarquia  
centralizada. 

E) As guerras de religião foram desencadeadas pelas 
classes populares (artesãos urbanos e campone-
ses), em luta contra a nobreza e a monarquia. 

 
27. (UFPR – 2010 – adaptada) 

 
O paradoxo do bafômetro 

 
Quando o Estado não consegue materializar a culpa 
de um cidadão acusado de alguma transgressão, por 
causa de determinações que estão na Constituição 
Brasileira, o problema é do Estado e não do cidadão – 
o ordenamento constitucional tem de ser respeitado 
sob o risco de se jogar na linha de tiro o Estado de Di-
reito. É claro que deve ser punido quem dirige embri-
agado. Mas, pela tradição das constituições brasilei-
ras, ninguém é obrigado a produzir prova contra si – 
no caso, não há obrigatoriedade de submissão ao ba-
fômetro. É fato (lamentável) que cerca de 80% dos 
que recusaram o teste de embriaguez acabaram ab-
solvidos. Mas também se lamenta, pela inconstitucio-
nalidade, o fato de a Advocacia-Geral da União pleite-
ar 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 

Segundo o texto, é CORRETO afirmar: 
 

A) O bafômetro não é o instrumento mais eficiente 
para avaliar o grau de embriaguez do motorista. 

B) Ir contra a Constituição é ferir o Estado de Direito. 
C) A lei do bafômetro entra em choque com a Advo-

cacia-Geral da União, que só pensa em punir os 
infratores. 

D) “Ordenamento constitucional” significa a organiza-
ção prevista pela constituição. 
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E) A lei do bafômetro, além de contraditória, não é 
eficiente, pois 80% dos que recusaram o teste de 
embriaguez acabaram absolvidos. 

 
28. (UFPR – 2011) Os movimentos messiânicos brasilei-

ros, como Canudos e Contestado, ocorreram entre o 
final do século XIX e início do XX. Sobre esses movi-
mentos, considere as seguintes afirmativas: 

 
1. Foram movimentos de resistência social, liderados 

pelos anarquistas de origem italiana. 
2. Foram movimentos baseados na religiosidade po-

pular, como reação à laicização do estado brasi-
leiro imposta pela proclamação da República. 

3. Foram movimentos religiosos liderados pela Igreja 
Católica, contrária às reformas políticas do estado 
brasileiro. 

4. Foram movimentos relacionados à disputa pelo 
poder local e à luta pela terra, acirrados pelas re-
formas impostas pelo regime republicano. 

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

 
29. (ENEM – 2010) O G-20 é o grupo que reúne os países 

do G-7, os mais industrializados do mundo (EUA, Ja-
pão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Cana-
dá), a União Europeia e os principais emergentes 
(Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia 
Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indoné-
sia, México e Turquia). Esse grupo de países vem ga-
nhando força nos fóruns internacionais de decisão e 
consulta.  
ALLAN, R. Crise global. Disponível em: 
<http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br>. Acesso em: 31 
jul. 2010. 

Entre os países emergentes que formam o G-20, es-
tão os chamados BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), 
termo criado em 2001 para referir-se aos países que: 
 
A) possuem base tecnológica mais elevada. 
B) apresentam índices de igualdade social e econô-

mica mais acentuados. 
C) apresentam características econômicas promisso-

ras para as próximas décadas. 
D) apresentam diversidade ambiental suficiente para 

impulsionar a economia global. 
E) possuem similaridades culturais capazes de ala-

vancar a economia mundial. 
 
30. (UFPR – 2011) No final dos anos 1960 e início de 

1970, a sociedade brasileira experimentou os “anos 
de chumbo” da ditadura civil militar, em especial após 
o silêncio imposto pelo Ato Institucional n. 5, de 1968. 
No campo cultural, considere as seguintes afirmativas: 

1. A repressão civil-militar fez com que o conflito ide-
ológico da Guerra Fria se esgotasse no Brasil. 

2. Houve investimentos massivos nos meios de co-
municação de massa, visando a eficácia da pro-
paganda política do regime. 

3. Uma das reações à repressão foi a explosão do 
movimento de consciência negra no Brasil. 

4. A censura e a consolidação de novos meios de co-
municação de massa provocaram a criação de no-
vos espaços e estilos culturais, como a Tropicália. 

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

 
31. (UnB/CESPE – 2011) Com referência à ideologia, 

assinale a opção CORRETA. 
 

A) Constitui, de acordo com Marilena Chauí, um cor-
po não sistematizado de representações e normas 
que nos ensinam a pensar e agir em sociedade. 

B) É um conjunto de ideias, valores, concepções ou 
opiniões acerca de pontos não sujeitos a discus-
sões. 

C) É para Marx, de tal maneira insidiosa, que somen-
te aqueles que a utilizam como instrumento de 
dominação percebem o seu caráter ilusório. 

D) É um fenômeno encontrado apenas em socieda-
des capitalistas e neoliberais. 

E) Implica, em sua visão negativa, assumir que as di-
ferenças de classe e os conflitos sociais são ocul-
tos ou justificados em nome de uma sociedade 
justa e harmônica. 

 
32. (UnB/CESPE – 2011) “Quando se fala em ideologia 

como visão distorcida das relações sociais, forma ali-
enada de ver a realidade, queremos mostrar, por meio 
do pensamento marxiano, que ‘a função principal da 
ideologia é ocultar e dissimular as divisões sociais e 
políticas, dar-lhes a aparência de indivisões e de dife-
renças naturais entre os seres humanos’. Quando 
Chauí refere-se a dar falsas aparências e dissimular 
relações sociais, ela, sobretudo, ressalta a concepção 
marxista de ideologia construída em cima principal-
mente de uma crítica às visões sobre o mesmo tema 
que tinham os jovens hegelianos.  
MICHEL, Marcelo Dorneles. Ideologia e ocultamento no pensamen-
to marxiano. Disponível em: <http://www.ucpel.tche.br/>. 

A partir desse texto, assinale a opção CORRETA a 
respeito das ideias de Marx. 
 
A) A democracia representativa é instrumento de ali-

enação das classes trabalhadoras, na medida em 
que o Estado representa apenas os interesses 
das classes dominantes. 
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B) A alienação filosófica acontece quando o Estado re-
presenta os interesses da burguesia hegemônica. 

C) O conceito de alienação da produção refere-se 
apenas à ocultação dos lucros obtidos a partir da 
exploração do trabalho assalariado. 

D) A recuperação da condição humana só poderá 
ocorrer por meio da transformação e evolução 
contínua do capitalismo. 

E) Dentro das sociedades neoliberais a tendência é, 
por meio de ideologias, instigar as divisões entre 
as classes.  

 
33. (UnB/CESPE – 2010) Acerca da relação entre ideolo-

gia e consumo, assinale a opção CORRETA. 
 

A) O apelo da propaganda comercial, sempre racio-
nal, enfatiza as virtudes do produto. 

B) A propaganda comercial tem como objetivo vender 
um produto, serviço ou marca ao consumidor, o que 
a descaracteriza como propaganda ideológica. 

C) A publicidade vende conceitos e ideias que, rara-
mente, extrapolam as características do produto. 

D) A propaganda exerce uma função modelizante, 
visto que define o comportamento socialmente 
aceito, por meio da veiculação dos valores das 
classes hegemônicas. 

E) As propagandas não passam de formas de de-
mostrar as novidades de cada setor tecnológico, 
portanto não apresentam malefícios. 

 
34. (UEL – 2008 – adaptada) “Meus heróis morreram de 

overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu 
quero uma pra viver!! Ideologia, eu quero uma para vi-
ver”. Esses versos, escritos e cantados por Cazuza 
em uma de suas canções, servem para exemplificar 
como esses conceitos de larga utilização sociológica 
também pode ser utilizados pelo senso comum. 
Considerando as múltiplas acepções do termo ideolo-
gia, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) O termo ideologia aparece pela primeira vez signi-

ficando “filosofia”. 
B) A ideologia é a principal ferramenta da classe do-

minante para controlar a população. 
C) Ideologia pode ser entendida como um meio para 

que o povo tenha mais participação. 
D) O termo ideologia pode ser interpretado como um 

sistema repleto de verdades beneficentes. 
E) Ayrton Senna utilizava-se da ideologia da classe 

política e econômica dos diretores da Fórmula 1 
para vencer suas corridas. 

 
35. (UEL – 2008) “No capitalismo, os trabalhadores pro-

duzem todos os objetos existentes no mercado, isto é, 
todas as mercadorias; após havê-las produzido, en-
tregam-nas aos proprietários dos meios de produção, 
mediante um salário; os proprietários dos meios de 
produção vendem as mercadorias aos comerciantes, 
que as colocam no mercado de consumo; e os traba-
lhadores ou produtores dessas mercadorias, quando 

vão ao mercado de consumo, não conseguem comprá-
las. [...] Embora os diferentes trabalhadores saibam que 
produziram as diferentes mercadorias, não percebem 
que, como classe social, produziram todas elas, isto é, 
que os produtores de tecidos, roupas, alimentos [...] são 
membros da mesma classe social. Os trabalhadores se 
veem como indivíduos isolados [...], não se reconhecem 
como produtores da riqueza e das coisas.” 
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 13 ed. São Paulo: Ática, 2004.  
p. 387. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre alie-
nação e ideologia, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) É no mercado que a exploração do trabalhador 

torna-se explícita, favorecendo a formação da 
ideologia de classe. 

B) A ideologia da produção capitalista constitui-se de 
imagens e ideias que levam os indivíduos a com-
preenderem a essência das relações sociais de 
produção. 

C) As mercadorias apresentam-se de forma a explici-
tar as relações de classe e o vínculo entre o traba-
lhador e o produto realizado. 

D) A consciência de classe para os trabalhadores re-
sulta da vontade de cada trabalhador em superar 
a situação de exploração em que se encontra sob 
o capitalismo. 

E) O processo de não identificação do trabalhador 
com o produto de seu trabalho é o que se chama 
alienação. A ideologia liga-se a este processo, 
ocultando as relações sociais que estruturam a 
sociedade. 

 
36. (VUNESP – 2011 – SAP-SP – Oficial Administrativo) 

Assinale a alternativa em que a frase – Para achar 
comida nesses labirintos… É preciso inteligência… E 
bons dentes! – está reescrita CORRETAMENTE, no 
que se refere à concordância.  
Para achar comida nesses labirintos, 
 
A) é necessário muita inteligência e bons dentes. 
B) é necessária ter inteligência e bons dentes. 
C) são necessários inteligência e bons dentes. 
D) são necessárias inteligência e bons dentes. 
E) são necessário inteligência e bons dentes. 

 
37. (ENEM – 2010) 

Testes 
Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site 
da internet. O nome do teste era tentador: “O que 
Freud diria de você”. Uau. Respondi a todas as per-
guntas e o resultado foi o seguinte: “Os acontecimen-
tos da sua infância a marcaram até os doze anos, de-
pois disso você buscou conhecimento intelectual para 
seu amadurecimento”. Perfeito! Foi exatamente o que 
aconteceu comigo. Fiquei radiante: eu havia realizado 
uma consulta paranormal com o pai da psicanálise, e 
ele acertou na mosca. 
Estava com tempo sobrando, e curiosidade é algo que 
não me falta, então resolvi voltar ao teste e responder 
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tudo diferente do que havia respondido antes. Marquei 
umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham a ver 
com minha personalidade. E fui conferir o resultado, 
que dizia o seguinte: “Os acontecimentos da sua in-
fância a marcaram até os 12 anos, depois disso você 
buscou conhecimento intelectual para seu amadure-
cimento”. 
MEDEIROS M. Doidas e santas. Porto Alegre, 2008. Adaptado. 
 

Quanto às influências que a internet pode exercer so-
bre os usuários, a autora expressa uma reação irônica 
no trecho: 

 
A) "Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta 

paranormal com o pai da psicanálise". 
B) "Os acontecimentos da sua infância a marcaram 

até os doze anos". 
C) "Dia desses resolvi fazer um teste proposto por 

um site da internet". 
D) "Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o 

seguinte". 
E) "Marquei umas alternativas esdrúxulas, que nada 

tinham a ver". 
 
38. (ENEM – 2010) A gentileza é algo difícil de ser ensi-

nado e vai muito além da palavra educação. Ela é difí-
cil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada, e 
acompanha pessoas generosas e desprendidas, que 
se interessam em contribuir para o bem do outro e da 
sociedade. É uma atitude desobrigada, que se mani-
festa nas situações cotidianas e das maneiras mais  
prosaicas. 
SIMURRO, S. A. B. Ser gentil é ser saudável. Disponível em: 
<http://www.abqv.org.br>. Acesso em: 22 jun. 2006. Adaptado. 

No texto, menciona-se que a gentileza extrapola as 
regras de boa educação. A argumentação construída 
 
A) apresenta fatos que estabelecem entre si relações 

de causa e de consequência. 
B) descreve condições para a ocorrência de atitudes 

educadas. 
C) indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser 

praticada. 
D) mostra oposição e acrescenta ideias. 
E) enumera fatos sucessivos em uma relação temporal. 

 
39. (UF-FLUMINENSE – 2009) Assinale a frase que en-

cerra um erro de concordância nominal. 
 

A) Ela chegou com o rosto e as mãos feridas. 
B) Decorrido um ano e alguns meses, lá voltamos. 
C) Decorridos um ano e alguns meses, lá voltamos. 
D) Ela comprou dois vestidos cinza. 
E) Estavam abandonadas a casa, o templo e a vila. 

 
40. (ENEM – 2001) O problema enfrentado pelo migrante 

e o sentido da expressão "sustança" expressos nos 
quadrinhos, podem ser, respectivamente, relaciona-
dos a: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) discriminação/força de trabalho. 
B) rejeição/alimentos básicos. 
C) falta de compreensão/matérias-primas. 
D) preconceito/vestuário. 
E) legitimidade/sobrevivência. 

 
41. (UFPR – 2013) No artigo “Velha praga”, publicado em 

1914, Monteiro Lobato apresenta uma imagem negati-
va do caipira, que é reforçada no artigo “Urupês”, que 
dá nome ao livro: 
“Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, espécie 
de homem baldio, inadaptável à civilização, mas que 
vive à beira dela na penumbra das zonas fronteiriças. 
À medida que o progresso vem chegando com a via 
férrea, o italiano, o arado, a valorização da proprieda-
de, vai ele refugindo em silêncio, com o seu cachorro, 
o seu pilão, a pica-pau e o isqueiro, de modo a sem-
pre conservar-se fronteiriço, mudo e sorna. Encosco-
rado numa rotina de pedra, recua para não adaptar-se. 
[...] 
Acampam. 
Em três dias uma choça, que por eufemismo chamam 
de casa, brota da terra como um urupê. Tiram tudo do 
lugar, os esteios, os caibros, as ripas, os barrotes, o 
cipó que os liga, o barro das paredes e a palha do te-
to. Tão íntima é a comunhão dessas palhoças com a 
terra local, que dariam ideia de coisa nascida do chão 
por obra espontânea da natureza – se a natureza fos-
se capaz de criar coisas tão feias. 
Barreada a casa, pendurado o santo, está lavrada a 
sentença de morte daquela paragem.” 
LOBATO, Monteiro. Urupês. Obras Completas de Monteiro Lobato. 
São Paulo: Brasiliense, 1948. v. 1. 

A respeito da relação entre os contos e os artigos que 
compõem o livro, é CORRETO afirmar: 

 
A) Os contos de Urupês desenvolvem ficcionalmente 

os temas dos artigos; as personagens centrais são 
agregados que exaurem a terra até o limite e de-
pois a abandonam. É o caso, por exemplo, de “Um 
suplício moderno”, em que se apresenta a rotina 
do caboclo e de sua família. 

B) Os caipiras de “A vingança da peroba” não são 
agregados, mas proprietários de terras. A oposi-
ção entre as duas famílias nesse conto deixa clara 
a possibilidade do progresso à custa do trabalho 
com a terra, de maneira diferente daquela repre-
sentada nos artigos. 

C) As personagens de “O comprador de fazendas” 
praticam a queimada e, por isso, não conseguem 
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tornar produtivas as terras da fazenda. Esse conto 
desenvolve ficcionalmente o tema dos artigos, so-
bretudo no que diz respeito às relações entre fa-
zendeiros e agregados. 

D) O mundo iletrado dos caipiras destoa do mundo 
erudito dos narradores. Serve de exemplo disso o 
conto “Os faroleiros”, em que, apesar da ambien-
tação rural, aparecem referências a escritores 
como Shakespeare, Kipling e Ibsen. 

E) O caipira de “O engraçado arrependido” é o Jeca 
Tatu, personagem ignorante e analfabeto que 
rendeu fama a Monteiro Lobato. Ao ridicularizar o 
caipira, Lobato depreciava sua cultura, o que fica 
claro nas referências que o conto faz por meio das 
piadas que nele se contam. 

 
 
42. (UFRGS-RS – 2007) Uma atitude comum caracteriza a 

postura literária de autores pré-modernistas, a exemplo 
de Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Eu-
clides da Cunha. Pode ela ser definida como:  

 
A) uma preocupação com o estudo e com a observa-

ção da realidade brasileira 
B) a necessidade de superar, em termos de um pro-

grama definido, as estéticas românticas e realistas. 
C) pretensão de dar um caráter definitivamente brasi-

leiro à nossa literatura, que julgavam por demais 
europeizadas. 

D) a necessidade de fazer crítica social, já que o rea-
lismo havia sido ineficaz nessa matéria. 

E) aproveitamento estético do que havia de melhor 
na herança literária brasileira, desde suas primei-
ras manifestações. 
 
 

43. “A língua sem arcaísmo. Sem erudição. Natural e 
neológica. A contribuição milionária de todos os erros. 
Como falamos. Como somos”. Neste trecho do Mani-
festo Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, depreende-
se um dos programas propostos pelos modernistas: 

 
A) a imitação do discurso dos autores populares da li-

teratura oral brasileira. 
B) a incorporação da fala brasileira à língua literária 

nacional. 
C) o repúdio à literatura dos escritores do passado, 

apenas porque eram afeitos à extrema correção. 
D) a incorporação da fala brasileira à língua literária 

internacional. 
E) a invenção de uma nova língua, estruturalmente 

diferente da falada e escrita pelos portugueses. 
 
 
 
 
 
 

44. (ENEM – 2010) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AMARAL, Tarsila do. O mamoeiro. 1925, óleo sobre tela, 65x70, 
IEB//USP. 

O modernismo brasileiro teve forte influência das van-
guardas europeias. A partir da Semana de Arte Mo-
derna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte 
brasileira definitivamente. Tomando como referência o 
quadro O mamoeiro, identifica-se que, nas artes plás-
ticas, a:  

 
A) imagem passa a valer mais que as formas van-

guardistas. 
B) natureza passa a ser admirada como um espaço 

utópico. 
C) imagem privilegia uma ação moderna e industriali-

zada. 
D) forma apresenta contornos e detalhes humanos. 
E) forma estética ganha linhas retas e valoriza o coti-

diano. 
 

45. (ENEM – 2005) 
 

Texto 1 – Auto-retrato 
Provinciano que nunca soube 
Escolher bem uma gravata; 
Pernambucano a quem repugna 
A faca do pernambucano; 
Poeta ruim que na arte da prosa 
Envelheceu na infância da arte, 
E até mesmo escrevendo crônicas 
Ficou cronista de província; 
Arquiteto falhado, músico 
Falhado (engoliu um dia 
Um piano, mas o teclado 
Ficou de fora); sem família, 
Religião ou filosofia; 
Mal tendo a inquietação de espírito 
Que vem do sobrenatural, 
E em matéria de profissão 
Um tísico profissional. 
BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa.  
Rio de Janeiro: Aguilar, 1983. p. 395. 

Texto 2 – Poema de sete faces 
Quando eu nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. 
As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 
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A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos. 
(….) 
Meu Deus, por que me abandonaste 
se sabias que eu não era Deus 
se sabias que eu era fraco. 
Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo 
mais vasto é o meu coração. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Obra completa.  
Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53. 

Esses poemas têm em comum o fato de: 
 

A) descreverem aspectos físicos dos próprios autores. 
B) terem a doença como tema. 
C) refletirem um sentimento pessimista. 
D) narrarem a vida dos autores desde o nascimento. 
E) defenderem crenças religiosas. 

 
46. (ENEM – 2012) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASBERGEN, R. Today’s cartoon. Disponível em: <http:// 
www.glasbergen.com>. Acesso em: 23 jul. 2010. 

Na fase escolar, é prática comum que os professores 
passem atividades extraclasse e marquem uma data 
para que as mesmas sejam entregues para correção. 
No caso da cena da charge, a professora ouve uma 
estudante apresentando argumentos para: 
 
A) elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. 
B) convencer de que fez o relatório solicitado.  
C) sugerir temas para novas pesquisas ou relatórios. 
D) reclamar do curto prazo para entrega de trabalho. 
E) discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já  

entregue. 
 
47. (ENEM – 2012) 

Going to university seem to reduce the risk of dying 
from coronary heart disease. An American study that 
involved 10 000 patients from around the world has 
found that people who leave school before the age of 

16 are five times more likely to suffer a heart attack 
and die than university graduates. 
World Report News. Magazine Speak Up. Camelot, Ano XIV,  
n. 170. 2011. 

Em relação às pesquisas, a utilização da expressão 
university graduates evidencia a intenção de informar 
que: 

 
A) as doenças do coração ocorrem na faixa dos de-

zesseis anos. 
B) as pesquisas sobre doenças são divulgadas no 

meio acadêmico. 
C) jovens americanos são alertados dos riscos de 

doenças do coração. 
D) maior nível de estudo reduz riscos de ataques do 

coração. 
E) as doenças do coração atacam dez mil pacientes.  

 
Texto para as questões 48 e 49 

 
Missing Out: In Praise of the Unlived Life is Adam Phil-
lips's 17th book and is a characteristic blend of literary 
criticism and philosophical reflection packaged around 
a central idea. The theme here is missed opportuni-
ties, roads not taken, alternative versions of our lives 
and ourselves, all of which, Phillips argues, exert a 
powerful hold over our imaginations. Using a series of 
examples and close readings of authors including Phil-
ip Larkin and Shakespeare, the book suggests that a 
broader understanding of life's inevitable disappoint-
ments and thwarted desires can enable us to live 
fuller, richer lives. Good things come to those who 
wait. Does he see himself as a champion of frustra-
tion? “I'm not on the side of frustration exactly, so 
much as the idea that one has to be able to bear frus-
tration in order for satisfaction to be realistic. I'm inter-
ested in how the culture of consumer capitalism de-
pends on the idea that we can't bear frustration, so 
that every time we feel a bit restless or bored or irrita-
ble, we eat, or we shop.” 
Available at: <www.guardian.co.uk>. 1 June 2012. Adaptado. 

 
48. (FUVEST – 2013) Segundo o texto, o livro Missing 

Out: In Praise of the Unlived Life sugere que:  
 

A) a fantasia deve se sobrepor a nossos planos de 
vida. 

B) os relatos de vida dos escritores não nos servem 
de exemplo. 

C) um controle maior de nossa imaginação é impor-
tante para lidarmos com nossas frustrações. 

D) uma compreensão maior das decepções e dos 
desejos não realizados pode nos ajudar a viver 
melhor. 

E) as oportunidades perdidas devem ser recupera-
das para uma vida satisfatória. 

 
49. (FUVEST – 2013) Qual destas formas está correta se 

usada por uma pessoa que narra um acontecimento? 
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A) He thought she will never know what she will have 
to go through now. 

B) He thought she would never know what she had 
gone through then. 

C) He thought she was not known what she is going 
through. 

D) He will think she did not know what she went 
through then. 

E) He thinks she did not know what she was going 
through. 
 

50. (UFRJ – 2010) Before __________ sent to prison, the 
thief will be given the right to defend himself. 

 
A) Be 
B) To be 
C) Being  
D) he will be 
E) he has been 

 
 

PROVA DE ESPANHOL – OPCIONAL 
 

(GPI – 2011) Disponível em: <http://www.gpi.g12.br/ are-
as/provas/ gabaritos/TS23/pvppp_2323.pdf>.  
TEXTO: El racismo, el mayor peligro del siglo XXI 
 
El 9 de noviembre, fecha que condensa el trágico siglo 
XX alemán, más de 200.000 personas se manifiestan 
en la puerta de Brandeburgo en contra del racismo y a 
favor de una sociedade tolerante que respete los de-
rechos humanos. Al día siguiente, se pide la prohibi-
ción del partido que más se identifica con el nazismo. 
No es el momento de discutir si la mejor manera deac-
tuar en democracia es con prohibiciones, ni, sobre to-
do, si éstas son eficaces para el objetivo que se persi-
gue. Lo que interesa subrayar es la enorme importan-
cia que el Gobierno alemán otorga a esta cuestión, 
pese a que la violencia racista sigue siendo un fenó-
meno marginal. Los alemanes no son ni más ni menos 
racistas que el resto de los europeos, con la diferencia 
a sufavor de que el pasado nazi ha servido de vacuna 
a una buena parte. Y, sin embargo, pienso que el Go-
bierno hace muy bien en tomar medidas drásticas pa-
ra eliminar de raíz la mayor amenaza que se divisa en 
el siglo que estamos a punto de comenzar: el racismo. 
SOTELO, Ignacio. Disponível em: 
<www.elpais.es/p/a/20001112/opinion/neo2.htm>. 

 
51. (GPI – 2011) A partir de la información que suministra 

el texto, puede afirmarse: 
 

A) Los inmigrantes exigieron, en Brandeburgo, el fin 
de la intransigencia. 

B) El fin de siglo ha sido particularmente drámatico 
en la actual Alemania. 

C) Las protestas relatadas fueron causadas por los 
últimos atentados. 

D) Las peticiones de tolerancia se realizaron con mo-
tivo de un aniversario. 

E) Los derechos humanos se violan sistemáticamen-
te en Alemania. 

 
52. (GPI – 2011) Para el autor, la prohibición del partido 

político citado en el texto: 
 

A) no está justificada, debido a la trayectoria pacífica 
del partido. 

B) es comprensible y, como medida de cautela, él 
debe ser combatido. 

C) resulta un gran riesgo que debe, sin embargo, 
asumirse. 

D) contribuirá a agravar más el problema en lugar de 
resolverlo. 

E) es antidemocrática y, como tal, inadecuada en un 
entorno de libertad. 

 
53. (GPI – 2011) Acerca del efecto de la prohibición del 

partido que simpatiza con el nazismo, el autor opina 
que: 

 
A) será, sin duda alguna, contraproducente. 
B) no mejorará nada, pero tampoco lo contrario. 
C) no es, por ahora, un asunto relevante. 
D) contribuirá al discurso victimista de los neonazis. 
E) puede parecer positiva ahora, pero no lo será 

después. 
  
54. (GPI – 2011) Sobre la incidencia del racismo en la 

Alemania actual, se afirma que: 
 

A) es mayor de lo que algunos piensan. 
B) está en una fase incipiente. 
C) está adquiriendo unas proporciones preocupantes. 
D) no tiene la repercusión que se puede creer. 
E) no hay que sobrevalorarlo, pues es fruto de la 

marginación. 
 
55. (GPI – 2011) A propósito de los alemanes, se dice, en 

el texto, que: 
 

A) muestran tanta simpatía por los extranjeros como 
otros. 

B) demuestran haber aprendido de los errores del 
pasado.  

C) son, a pesar de su fama, los menos racistas de 
Europa. 

D) continúan siendo los más xenófobos de los  
europeos. 

E) están, a pesar de su tragedia histórica, volviendo 
a las andadas. 
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O formulário abaixo pode ser utilizado na resolução das questões de Física: 
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PRODUÇÃO DE TEXTO 
 

A partir da charge dada, bem como do seu conhecimento prévio sobre o assunto, desenvolva uma dissertação sobre o 
tema: “A sociedade que se quer e a sociedade que se tem.”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao desenvolver seu texto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e reflexões feitas ao longo de sua formação. 
Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista. 
 
• O texto deve ter de 15 a 20 linhas. 
• A letra deverá ser legível, com a maiúscula diferenciada da minúscula. 
• 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. _____________________________________________________________ 

 


