
  
1º SIMULADO TECPUC - 2013 

Pág. 1 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. (UFPR – 2013) Com o desenvolvimento da nanotec-
nologia, a busca de novos materiais e a pesquisa dos 
materiais já conhecidos, porém com partículas na es-
cala nanométrica, se tornaram alvos de interesse 
mundial. A diminuição na escala de tamanho das par-
tículas provoca alterações nas propriedades dos ma-
teriais. Por exemplo, a redução em uma ordem de 
grandeza no diâmetro das partículas (de 100 nm para 
10 nm) de um catalisador metálico provocará altera-
ções no processo promovido. Considerando que o ca-
talisador metálico em questão promove a conversão 
de um reagente A num produto B, avalie as seguintes 
afirmativas: 

 
1. Com a redução de tamanho das partículas do ca-

talisador, o processo de conversão poderá ocorrer 
em uma temperatura inferior.  

2. Com a redução de tamanho das partículas do ca-
talisador, a constante cinética da conversão de A 
em B será maior.  

3. Com a redução de tamanho das partículas do ca-
talisador, uma menor quantidade de massa de ca-
talisador será necessária para que a conversão de 
A em B ocorra no mesmo intervalo de tempo.  

4. Com a redução de tamanho das partículas do ca-
talisador, o sistema alcançará o equilíbrio num 
menor intervalo de tempo.  

 

 
 
 
 
 
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 máximo 
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 proposto.  

 

 

1º SIMULADO - TECPUC 2013 
4ª SÉRIES - INFORMÁTICA, ADMINISTRAÇÃO E 

CONTABILIDADE 
CADERNO 5 

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

 
2. (PUCRJ – 2007) Considere o processo industrial de 

obtenção do propan-2-ol (isopropanol) a partir da hi-
drogenação da acetona, representada pela equação 
abaixo. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ligação Energia de ligação (kJ/mol) 
C = O 745 
H – H 436 
C – H 413 
C – O 358 
O – H 463 

 

Fazendo uso das informações contidas na tabela aci-
ma, é correto afirmar que a variação de entalpia para 
essa reação, em kJ/mol, é igual a:  

 
A) + 104 
B) - 53 
C) - 410  
D) + 800 
E) - 836 

 
3. (UFCCE – 2001) Os constantes aumentos dos preços 

dos combustíveis convencionais dos veículos automo-
tores têm motivado a utilização do gás natural (CH4) 
como combustível alternativo. Analise o gráfico abai-
xo, que ilustra as variações de entalpia para a com-
bustão do metano. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A entalpia de combustão do metano, ∆Hc = -890,4 

kJ/mol, equivale ao valor do somatório das ental-
pias de formação de um mol de CO2(g) e 2 mols de 
H2O(g).  

B) A energia calorífica consumida para a ativação da 
reação, 175 kJ/mol, é consideravelmente menor 
do que a energia liberada na combustão do meta-
no, ∆H = -890,4 kJ/mol.  

C) A reação de combustão do CH4 bem exemplifica 
um processo exotérmico, com liberação de 965,4 
kJ, quando um mol deste gás é consumido para 
produzir 3 mols de produtos gasosos.  

D) A formação do estado de transição envolve uma 
variação de entalpia de 100 kJ/mol, e o calor de 
combustão do CH4 corresponde ao valor ∆H =  
-965,4 kJ/mol.  

E) O cálculo termodinâmico, rigorosamente correto, 
do calor de combustão do CH4 envolve todas as 
etapas representadas no gráfico, isto é: ∆H =  
(-75+100-965,4) = -940,4 kJ/mol. 

 
4. (Covest – 2002) A presença de tampão é fundamental 

para manter a estabilidade de ecossistemas peque-
nos, como lagos, por exemplo. Íons fosfato, originários 
da decomposição da matéria orgânica, formam um 
tampão, sendo um dos equilíbrios expressos pela se-
guinte equação: 

 
H
2
PO

4(aq)
−2

⇔ HPO
4(aq)
−2

+ H
(aq)
+

 
 

Se no equilíbrio foram medidas as concentrações mo-

lares [ H
2
PO

4

−2 ] = 2M, [ HPO
4

−2 ] = 1M e [ H + ] = 0,2M, 

o valor da constante de equilíbrio (admitindo-se com-
portamento ideal) será: 

 
A) 2  
B) 0,2  
C) 0,01 
D) 0,1  
E) 10  

 
5. (Cesgranrio – 1997) As pilhas alcalinas entraram em 

moda recentemente e são usadas em quase tudo que 
exige trabalho contínuo e duradouro, desde relógios 
de pulso até calculadoras eletrônicas. Uma das pilhas 
mais usadas é a de níquel/cádmio, que chega a ter 
uma duração maior do que a da bateria de automóvel 
e ainda pode ser recarregada várias vezes. Ela é 
constituída pelo metal cádmio hidróxido de níquel III e 
uma pasta hidróxido de potássio. Considere que os 
potenciais-padrão de redução são: 

 
Cd+2 (aq) + 2 e− → Cdo (s) Eº = – 0,4V 
Ni+3 (aq) + 1 e− → Ni+2 (aq) Eº = + 1,0V 
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Entre as opções a seguir, indique a que apresenta o 
sentido do fluxo de elétrons e a força eletromotriz da 
pilha níquel-cádmio. 
 
A) Do eletrodo de cádmio para a solução de hidróxi-

do de níquel III e ∆H = + 1,6V 
B) Do eletrodo de cádmio para a solução de hidróxi-

do de níquel III e ∆H = + 2,4V 
C) Da solução de hidróxido de níquel III para o ele-

trodo de cádmio e ∆H = + 1,4V 
D) Do eletrodo de cádmio para a solução de hidróxi-

do de níquel III e ∆H = + 1,4V 
E) Da solução de hidróxido de níquel III para o ele-

trodo de cádmio e ∆H = + 2,4V 
 
6. (UEG – 2010 – adaptada) Todos os métodos de diag-

nose médica que usam ondas ultrassônicas se basei-
am na reflexão do ultrassom nas interfaces (superfí-
cies de separação entre dois meios) ou no efeito Dop-
pler produzido pelos movimentos dentro do corpo. A 
informação diagnóstica sobre a profundidade das es-
truturas no corpo pode ser obtida enviando um pulso 
de ultrassom através do corpo e medindo-se o interva-
lo de tempo entre o instante de emissão do pulso e o 
de recepção do eco. Uma das aplicações do efeito 
Doppler é examinar o movimento das paredes do co-
ração, principalmente dos fetos. Para isso, ondas ul-
trassônicas de comprimentos de onda de 0,3 mm são 
emitidas na direção do movimento da parede cardía-
ca. Como boa aproximação, a velocidade do ultras-
som no corpo humano vale 1 500 m/s. 
Num exame oftalmológico, detectou-se um eco prove-
niente de um elemento estranho no humor vítreo. O 
intervalo de tempo entre o pulso emitido e o eco rece-
bido foi de 10-5 s. A que distância da córnea se locali-
za o corpo estranho? 

 
A) 0,55 cm 
B) 0,65 cm 
C) 0,75 cm 
D) 0,45 cm 
E) 0,15 cm 

 
7. (UNESP – 2010) Um professor de física propôs aos 

seus alunos que idealizassem uma experiência relati-
va ao fenômeno luminoso. Pediu para que eles se 
imaginassem numa sala completamente escura, sem 
qualquer material em suspensão no ar e cujas pare-
des foram pintadas com uma tinta preta ideal, capaz 
de absorver toda a luz que incidisse sobre ela. Em 
uma das paredes da sala, os alunos deveriam imagi-
nar uma fonte de luz emitindo um único raio de luz 
branca que incidisse obliquamente em um extenso 
espelho plano ideal, capaz de refletir toda a luz nele 
incidente, fixado na parede oposta àquela na qual o 
estudante estaria encostado (observe a figura). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tal experiência pudesse ser realizada nas condi-
ções ideais propostas pelo professor, o estudante 
dentro da sala: 

 
A) não enxergaria nem o espelho, nem o raio de luz. 
B) enxergaria somente a fonte de luz. 
C) enxergaria somente o raio de luz. 
D) enxergaria somente o espelho em toda sua exten-

são. 
E) enxergaria o espelho em toda sua extensão e 

também o raio de luz. 
 
8. (UFMS – 2010 – adaptada) A figura mostra dois mei-

os, 1 e 2, oticamente transparentes. No meio 2, existe 
uma fonte luminosa puntiforme e monocromática 
imersa, e também mostra um raio de luz emergente 
da fonte luminosa, juntamente com um raio refletido e 
outro refratado que incide no olho de um observador. 
A reta tracejada intercepta perpendicularmente a inter-
face de separação dos meios. Com fundamentos nas 
propriedades de raios luminosos, assinale a proposi-
ção CORRETA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) O meio 1 possui índice de refração menor que o 
meio 2. 

B) As frequências dos raios de luz são iguais apenas 
no mesmo meio. 

C) Todos os raios que emergem da fonte luminosa 
atravessarão a interface. 

D) O observador verá a imagem da fonte luminosa na 
profundidade real dela. 

E) O comprimento de onda do raio de luz que está no 
meio 1 é menor que o comprimento de onda que 
está no meio 2. 
 

9. (PUCRS – 2012) Um raio de luz incide horizontalmen-
te sobre um espelho plano inclinado 20º em relação a 
um plano horizontal, como mostra a figura a seguir 
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Quanto ao raio refletido pelo espelho, é CORRETO 
afirmar que ele: 

 
A) forma um ângulo de 40º com o raio incidente. 
B) forma um ângulo de 20º com a direção normal ao 

espelho. 
C) forma um ângulo de 20º com o raio incidente. 
D) é vertical. 
E) forma um ângulo de 20º com o plano do espelho. 

 
10. (FATEC – 2013) A tecnologia dos raios laser é utiliza-

da em inúmeras aplicações industriais, tais como o 
corte de precisão, a soldagem e a medição de gran-
des distâncias. Guardadas suas características espe-
ciais, o laser pode sofrer absorção, reflexão e refra-
ção, como qualquer outra onda do espectro luminoso. 
Sobre esses fenômenos da luz, é correto afirmar que 
um feixe de laser: 

 
A) ao atravessar a água para o vácuo propaga-se 

com velocidade maior na água e, por esse motivo, 
a água é considerada um meio menos refringente 
que o vácuo. 

B) ao se propagar em direção à superfície refletora 
de um espelho convexo, paralelamente ao seu ei-
xo principal, reflete-se passando pelo foco desse 
espelho. 

C) ao se propagar em direção à superfície refletora 
de um espelho côncavo, paralelamente ao seu ei-
xo principal, reflete-se passando pelo foco desse 
espelho. 

D) ao atravessar do ar para o outro meio, muda à di-
reção original de propagação, para qualquer que 
seja o ângulo de incidência. 

E) ao se propagar em direção à superfície refletora 
de um espelho côncavo, incidindo no centro de 
curvatura do espelho, reflete-se passando pelo fo-
co desse espelho. 

 
11. (FEI-SP – 2012) De uma viga de madeira de seção 

quadrada de lado 10 cm, extrai-se uma cunha de altu-
ra h = 15 cm, conforme a figura. O volume da cunha, 
em centímetros cúbicos, é: 

 
A) 500 
B) 750   
C) 550  
D) 1000  
E) 1250  
 
 

12.  (UFRGS – 2009) A figura a seguir representa a plani-
ficação de um sólido. O volume deste sólido é: 

 
 

A) 75 
B) 20√3 
C) 50√3 
D) 100 
E) 100√3 

 
 
 
 
13. (UFPEL-RS – 2009) As embalagens abaixo, com a 

forma de prismas hexagonais regulares, têm a mesma 
capacidade de armazenamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sendo 341=h cm, 321 =a cm e 332 =h cm, 

com relação à aresta "" 2a ‚ e à quantidade de mate-

rial empregado na confecção das embalagens, aber-
tas nas bases superiores, podemos afirmar que: 

 

A) 342 =a  cm e a embalagem 2 é menos econô-

mica, pela quantidade de material empregado na 
sua confecção. 

B) 41 =a  cm e a embalagem 1 é mais econômica, 

pela quantidade de material empregado na sua 
confecção. 

C) 342 =a  cm e é gasta a mesma quantidade de 

material, na confecção de cada embalagem. 

D) 42 =a cm e é gasta a mesma quantidade de ma-

terial, na confecção de cada embalagem. 

E) 42 =a cm e a embalagem 2 é mais econômica, 

pela quantidade de material empregado na sua 
confecção. 

 
14. (ENEM – 2006) Uma artesã confecciona dois diferen-

tes tipos de vela ornamental a partir de moldes feitos 
com cartões de papel retangulares de 20 cm x 10 cm 
(conforme ilustram as figuras abaixo). Unindo dois la-
dos opostos do cartão, de duas maneiras, a artesã 
forma cilindros e, em seguida, os preenche completa-
mente com parafina. 
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Supondo-se que o custo da vela seja diretamente pro-
porcional ao volume de parafina empregado, o custo 
da vela do tipo I, em relação ao custo da vela do tipo 
II, será:  

 
A) o triplo. 
B) igual. 
C) a metade. 
D) a terça parte. 
E) o dobro. 

 
15. (Petrobras – 2011) Considere que casquinhas de sor-

vete têm a forma de um cone circular reto e capacida-

de para 3
45 cmπ de sorvete em seu interior. Nesse 

caso, se as casquinhas têm 15 cm de altura, então o 
raio da base do cone deve medir, em centímetros: 

 

A) #$%
&  

B) 3 
C) √18 
D) 

)
√& 

E) 3* 
 

16. (ENEM – 2011) A interpretação e a correlação das 
figuras sobre a dinâmica demográfica brasileira de-
monstram um(a): 
 
Composição da população residente urbana por sexo, segundo 
os grupos de idade – Brasil – 1991/2010 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991/2010. 

Composição da população residente rural por sexo, segundo 
os grupos de idade – Brasil –1991/2010 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 1991/2010  
BRASIL. IBGE. Censo Demográfico 1991-2010. Rio de Janeiro, 
2011. 

A) menor proporção de homens na área rural.  
B) aumento da proporção de fecundidade na área  

rural.  
C) menor proporção de fecundidade na área urbana.  
D) queda da longevidade na área rural.  
E) queda do número de idosos na área urbana. 

17. (ENEM – 2012) As plataformas ou crátons correspon-
dem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas 
fases de erosão. Apresentam uma grande complexi-
dade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas 
muito antigas (Pré-Cambriano Médio e Inferior). Tam-
bém ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de 
rochas sedimentares. São três as áreas de plataforma 
de crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul-Amazônica 
e a São Francisco. 
ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. 

As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica 
têm como arcabouço geológico vastas extensões de 
escudos cristalinos, ricos em minérios, que atraíram a 
ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor 
de mineração e destacam-se pela sua história geoló-
gica por:  

 
A) corresponderem ao principal evento geológico do 

Cenozoico no território brasileiro. 
B) apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que 

originaram a maior planície do país. 
C) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos 

ricos em reservas de petróleo e gás natural. 
D) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas 

em jazidas minerais (ferro, manganês). 
E) serem esculpidas pela ação do intemperismo físi-

co, decorrente da variação de temperatura. 
 
18. (ENEM – 2011) A interface clima/sociedade pode ser 

considerada em termos de ajustamento à extensão e 
aos modos como as sociedades funcionam em uma 
relação harmônica com seu clima. O homem e suas 
sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A 
vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é 
suscetível de sofrer por causas climáticas. 
AYOADE, J. O. Introdução a climatologia para os trópicos. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. Adaptado. 
 
Considerando o tipo de relação entre ser humano e 
condição climática apresentado no texto, uma socie-
dade torna-se mais vulnerável quando:  

 
A) apresenta estoques elevados de alimentos.  
B) possui um sistema de transportes articulado.  
C) diversifica a matriz de geração de energia.  
D) introduz tecnologias à produção agrícola. 
E) concentra suas atividades no setor primário.  

 
19. (ENEM – 2013) A moderna “conquista da Amazônia” 

inverteu o eixo geográfico da colonização da região. 
Desde a época colonial até meados do século XIX, as 
correntes principais de população movimentaram-se 
no sentido Leste-Oeste, estabelecendo uma ocupação 
linear articulada. Nas últimas décadas, os fluxos mi-
gratórios passaram a se verificar no sentido Sul-Norte, 
conectando o Centro-Sul à Amazônia. 
OLIC, N. B. Ocupação da Amazônia, uma epopeia inacabada. Jor-
nal Mundo, ano 16, n. 4, ago. 2008. Adaptado. 
 
O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras 
amazônicas demonstra um padrão relacionado à cria-
ção de: 
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A) núcleos urbanos em áreas litorâneas.  
B) centros agrícolas modernos no interior.  
C) vias férreas entre espaços de mineração.  
D) faixas de povoamento ao longo das estradas.  
E) povoados interligados próximos a grandes rios. 

 
20. (ENEM – 2012) Suponha que você seja um consultor 

e foi contratado para assessorar a implantação de 
uma matriz energética em um pequeno país com as 
seguintes características: região plana, chuvosa e 
com ventos constantes, dispondo de poucos recursos 
hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. 
De acordo com as características desse país, a matriz 
energética de menor impacto e riscos ambientais é a 
baseada na energia: 

 
A) eólica, pelas características do país e por não gerar 

gases do efeito estufa nem resíduos de operação. 
B) dos biocombustíveis, pois tem menos impacto 

ambiental e maior disponibilidade. 
C) solar, pelo seu baixo custo e pelas características 

do país favoráveis à sua implantação. 
D) nuclear, por ter menos risco ambiental a ser ade-

quada a locais com menor extensão territorial, 
E) hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial 

do país e aos recursos naturais disponíveis. 
 
21. Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e 

modelado pelos exercícios físicos da moda. Novos 
espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram 
a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. 
Multiplicaram-se as academias de ginástica, as salas 
de musculação e o número de pessoas correndo pe-
las ruas.  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Caderno do Professor: educação 
física. São Paulo, 2008. 

Diante do exposto, é possível perceber que houve um 
aumento da procura por:  
 
A) exercícios físicos aquáticos, que são de baixo im-

pacto, evitando atrito e que previnem o envelhe-
cimento precoce e melhoram a qualidade de vida. 

B) dietas que preconizam a ingestão excessiva ou 
restrita de um ou mais macronutrientes (carboidra-
tos, gorduras e proteínas), bem como exercícios 
que permitem um aumento de massa muscular 
e/ou modelar o corpo. 

C) mecanismos que permitem combinar alimentação 
e exercícios físicos, que permitem a aquisição e 
manutenção de níveis adequados de saúde, sem 
a preocupação com padrões de beleza instituídos 
socialmente. 

D) programas saudáveis de emagrecimento, que evi-
tem os prejuízos causados na regulação metabó-
lica, função imunológica, integridade óssea e ma-
nutenção da capacidade funcional ao longo do 
envelhecimento. 

E) exercícios de relaxamento, reeducação postural e 
alongamentos, que permitem um melhor funcio-
namento do organismo como um todo, bem como 

uma dieta alimentar e hábitos saudáveis com ba-
se em produtos naturais. 

 
22. Durante uma parada de mão na ginástica, qual valên-

cia física ira predominar para sua execução? 
 

A) Força Dinâmica. 
B) Resistência Aeróbia. 
C) Força Estática. 
D) Flexibilidade. 
E) Equilíbrio. 

 
23. Qual das alternativas a seguir NÃO representa uma 

variante do rolamento na ginástica? 
 

A) Rolamento Carpado. 
B) Rolamento Grupado. 
C) Rolamento Extendido. 
D) Rolamento Cambalhota. 
E) Rolamento Sobre o Ombro. 

 
24. Qual dos aparelhos a seguir NÃO faz parte dos ele-

mentos Ginástica Rítmica? 
 

A) Panos. 
B) Corda. 
C) Bola. 
D) Maças. 
E) Fitas. 

 
25. 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. 

 
26. Diacyclops Bicuspidatus (Claus, 1857) é uma espécie 

de crustáceo planctônico encontrado nos mares de 
todo o mundo, exceto na Austrália. Com relação ao 
nome científico dessa espécie 'Diacyclops bicuspida-
tus thomasi' e as regras de nomenclatura biológica, é 
CORRETO afirmar que: 
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A) uma espécie biológica deve sempre ser referida 
de forma binomial ou trinominal, dependendo da 
citação do autor.  

B) 'Diacyclops' corresponde ao nome genérico e de-
ve ser sempre escrito com inicial maiúscula. 

C) o nome da espécie deve ser destacado do texto 
com um padrão de cores diferente do restante do 
texto. 

D) 'thomasi' deverá ser considerada uma categoria 
taxonômica inferior a bicuspidatus e não precisa 
ser escrita em latim, mas sim em grego 

E) 'bicuspidatus' é o nome do subgênero específico 
escrito sempre com inicial minúscula, podendo ser 
seguido por sp. 

 
27. Impressionados com a notícia do poder arrasador com 

que o vírus Ebola dizimou certa população na África, 
alguns alunos de um colégio sugeriram medidas radi-
cais para combater o vírus desta terrível doença. Con-
siderando-se que este agente infeccioso apresenta 
características típicas dos demais vírus, assinale a al-
ternativa que contenha a sugestão mais razoável.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) alterar o mecanismo enzimático mitocondrial para 
impedir o seu processo respiratório.  

B) injetar nas pessoas contaminadas uma dose ma-
ciça de bacteriófagos para fagocitar o vírus.  

C) impedir, de alguma maneira, a replicação da mo-
lécula de ácido nucleico do vírus. 

D) cultivar o vírus in vitro, semelhante à cultura de 
bactérias, para tentar descobrir uma vacina.  

E) descobrir urgentemente um potente antiviral que 
possa destruir a sua membrana nuclear. 

 
28. Na década de 1920, o bacteriologista Alexander  

Fleming, cultivando linhagens de estafilococos, notou 
que uma das placas de cultura, contendo colônias de 
bactérias, apareceu contaminada por um tipo de fun-
go. Ao transferir o fungo para um caldo nutritivo, Fle-
ming verificou que nesse meio não se desenvolviam 
vários tipos de bactérias, devido à ação de substân-
cias produzidas pelo fungo. Esse trabalho foi um dos 
mais significativos deste século, pois permitiu aos ci-
entistas, posteriormente, a produção de: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) corticoides, utilizados no tratamento de doenças 
alérgicas. 

B) hormônios, utilizados no tratamento de doenças 
hereditárias.  

C) vacinas, utilizadas na imunização de doenças 
causadas por fungos e bactérias. 

D) antibióticos utilizados no combate e tratamento de 
doenças infecciosas. 

E) soros, utilizados na imunização de doenças cau-
sadas por fungos e bactérias. 

 
29. “Nas coníferas, o nadar dos anterozoides foi substituí-

do pelo crescer dos tubos polínicos”. Esta frase se re-
laciona com: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) a independência da água para que se dê a fecun-
dação.  

B) o aparecimento dos frutos na escala vegetal.  
C) a substituição da reprodução assexuada pela se-

xuada.  
D) o maior desenvolvimento do gametófito nas gim-

nospermas.  
E) o aparecimento de vegetais intermediários como 

as briófitas. 
 

30. (ENEM – 2011) Certas espécies de algas são capazes 
de absorver rapidamente compostos inorgânicos pre-
sentes na água, acumulando-se durante seu cresci-
mento. Essa capacidade fez com que se pensasse em 
usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes 
aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, ni-
trogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pe-
sados provenientes de rejeitos industriais lançados 
nas águas. Na técnica do cultivo integrado, animais e 
algas crescem de forma associada, promovendo um 
maior equilíbrio ecológico.  
SORIANO, E.M. Filtros vivos para limpar a água. Revista Ciência 
Hoje, v. 37, nº 219, 2005. Adaptado. 
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A utilização da técnica do cultivo integrado de animais 
e algas representa uma proposta favorável a um 
ecossistema mais equilibrado porque 
 
A) os animais fornecem excretos orgânicos nitroge-

nados, que são transformados em gás carbônico 
pelas algas. 

B) as algas usam os resíduos nitrogenados liberados 
pelos animais e eliminam gás carbônico na fotos-
síntese, usado na respiração aeróbica. 

C) os animais eliminam metais pesados, que são 
usados pelas algas para a síntese de biomassa 

D) as algas aproveitam os resíduos do metabolismo 
dos animais e, durante a quimiossíntese de compos-
tos orgânicos, liberam oxigênio para a atmosfera. 

E) as algas usam os resíduos nitrogenados proveni-
entes do metabolismo dos animais e, durante a 
síntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio 
para o ambiente. 

 
31. (UFT – 2012) “Eu gostaria de ver a cláusula do testa-

mento de Adão em que ele divide o mundo entre por-
tugueses e espanhóis.” Essa frase, atribuída ao rei 
francês Francisco I, mostra a determinação dos outros 
reinos europeus em participar na colonização das re-
giões atlânticas como a América e a África. Foi o caso 
da Holanda, que separada da Espanha em 1579, lan-
çou-se ao mar.  
Sobre a relação entre Holanda e Portugal, durante o 
chamado Período Colonial, é CORRETO afirmar que: 

  
A) a primeira expedição holandesa à América portu-

guesa conquistou Salvador, então capital da Co-
lônia, em 1624. Os holandeses permaneceram na 
cidade até 1654, quando foram expulsos por uma 
expedição portuguesa organizada em Luanda e 
apoiada por indígenas e quilombolas locais.  

B) como parte da tentativa de se apropriar das colô-
nias portuguesas, os holandeses invadiram Olinda 
e Recife em 1630 e Luanda em 1641, conquistan-
do o principal porto fornecedor de escravos e du-
as importantes zonas produtoras de açúcar.  

C) como parte da estratégia holandesa, a Companhia 
das Índias Ocidentais, depois de conquistar Recife 
e Olinda, também conquistou a cidade de Luanda 
em 1641. Seu objetivo era vender o açúcar ameri-
cano no aquecido mercado africano.  

D) o português Domingos Fernandes, o Calabar, o 
herói de Guararapes, liderou a Insurreição Per-
nambucana que, depois de muitos combates, ex-
pulsou os holandeses em 1654, pondo fim ao pro-
jeto holandês de produzir açúcar nas Américas.  

E) os holandeses, por meio das ações de Maurício 
de Nassau, abandonaram Luanda em 1641 e se 
lançaram à conquista do Grão-Pará e Maranhão 
em 1644, que funcionou a partir de então como 
importante ponto de produção de açúcar para o 
mercado europeu. 

 
32. (UEL – 2002) Nos textos a seguir, o escrivão da frota 

cabralina, Pero Vaz de Caminha, e o poeta Olavo Bi-
lac apresentam imagens simbólicas do Brasil. 
“Esta terra, senhor, [...] De ponta a ponta é toda praia 
redonda... muito chã e muito formosa. Pelo sertão, 
nos pareceu, vista do mar, muito grande; porque a es-
tender d'olhos, não podíamos ver senão terra com ar-
voredos, que nos parecia muito longa. [...] a terra em 
si é de muito bons ares, assim frios e temperados co-
mo os de Entre-Douro e Minho. [...] As águas são mui-
tas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, que-
rendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das 
águas que tem.”  
CAMINHA apud CASTRO, Silvio. A carta de Pero Vaz de Caminha: 
o descobrimento do Brasil. 2. ed. São Paulo: L&PM, 1987. p. 97-98. 

“Ama com fé e orgulho a terra em que nascestes! / 
Criança, jamais verás país como este! / Olha que céu, 
que mar que floresta! / A natureza, aqui perpetuamen-
te em festa, / É um seio de mãe a transbordar cari-
nhos.”  
BILAC, Olavo apud CHAUÍ, Marilena. O mito fundador do Brasil. Fo-
lha de S. Paulo. Caderno Mais!. São Paulo, p. 10. 26 mar. 2000. 

Com base nos textos, assinale a alternativa que apre-
senta a compreensão dos autores sobre o Brasil. 

 
A) Tanto para Caminha quanto para Bilac, a imensa 

e esplendorosa natureza do Brasil constitui-se em 
um elemento negativo, já que a imagem de perigo 
sobrepõe-se à de Paraíso. 

B) A presença de elementos míticos do Paraíso Ter-
restre restringe-se à descrição de Caminha, pois 
no poema de Bilac a nossa identidade e grandeza 
desligam-se do plano natural. 

C) A descrição de Caminha sobre a natureza inaugu-
rou uma visão do Brasil associada ao mito do Pa-
raíso Terrestre, visão essa que permaneceu no 
poema de Bilac num tom ufanista. 

D) Tanto o escrivão quanto o poeta construíram ima-
gens do Brasil em desarmonia com sua natureza, 
defendendo que somente a extensão territorial era 
digna de destaque. 

E) As imagens simbólicas criadas por Olavo Bilac pa-
ra representar o Brasil estão dissociadas das de 
Pero Vaz de Caminha, visto que com o fim do pe-
ríodo da colonização encerra-se a demanda pela 
construção de um mito fundador do país. 

 
33. (UFT – 2012) O ano de 1850 significou, de fato, um 

marco decisivo na história do Segundo Reinado. No 

 



  
1º SIMULADO TECPUC - 2013 

Pág. 9 

 

 
 
 
 
 

 

poder desde 1848, estava um Ministério nitidamente 
conservador, Araújo Lima (Marquês de Olinda), Euzé-
bio de Queiroz, Paulino José Soares de Souza e Joa-
quim José Rodrigues Torres. 
Esse Ministério legislaria sobre questões fundamen-
tais: o problema da estrutura agrária, a questão da es-
cravidão e o incentivo à imigração.  
São medidas vinculadas a esse Ministério: 

 
A) a Lei de Terras, a abolição do tráfico de escravos 

e a reforma da Guarda Nacional.  
B) a abolição do tráfico de escravos, a criação de 

corpos de voluntários para combater na Guerra do 
Paraguai e a reforma da Guarda Nacional.  

C) a Lei do Sexagenário, a criação de corpos de vo-
luntários para combater na Guerra do Paraguai e 
a abolição do tráfico de escravos.  

D) a Lei de Terras, a Lei do Ventre Livre e a reforma 
da Guarda Nacional.  

E) a Lei do Sexagenário, a Lei de Terras e a Lei do 
Ventre Livre.  

 
34. (PUCCAMP – 2010) “O terceiro dos veículos de mas-

sa era inteiramente novo: rádio. [...] O rádio transfor-
mava a vida dos pobres, e sobretudo das mulheres 
pobres presas ao lar, como nada fizera antes. Trazia o 
mundo à sua sala. Daí em diante, os mais solitários 
não precisavam mais ficar inteiramente a sós. E toda 
a gama do que podia ser dito, cantado, trocado ou de 
outro modo expresso em som estava agora ao alcan-
ce deles. [...] sua capacidade de falar simultaneamen-
te a incontáveis milhões, cada um deles sentindo-se 
abordado como indivíduo, transformava-o numa fer-
ramenta inconcebivelmente poderosa de informação 
de massa, como governantes e vendedores logo per-
ceberam...”  
HOBSBAWN, Eric. As artes (1914-1945). In: Era dos extremos. O 
breve século XX (1914-1991). 

A veiculação de propaganda política através do rádio 
foi um recurso amplamente usado pelos governos po-
pulistas de Vargas e Perón na América Latina. A 
transmissão de discursos presidenciais especialmente 
direcionados aos ouvintes tinha por objetivo principal 

 
A) informar a população da situação econômica do 

país e das medidas aprovadas pelo Congresso. 
B) ampliar a participação popular nas esferas do po-

der político do Estado. 
C) assegurar a não realização de greves e reivindi-

cações trabalhistas que prejudicassem a estabili-
dade nacional. 

D) promover a identificação do cidadão com o líder 
político, autointitulado protetor dos pobres. 

E) veicular campanhas sociais contra o analfabetis-
mo, a fome e as mazelas que atingiam a popula-
ção humilde. 
 

35. (FUVEST – 2010 – adaptada)  
Com meu chapéu de lado, tamanco arrastando 

Lenço no pescoço, navalha no bolso 

Eu passo gingando, provoco e desafio 
Eu tenho orgulho de ser vadio. 

Wilson Batista, 1933. 
 

Quem trabalha é quem tem razão 
Eu digo e não tenho medo de errar 

o bonde de São Januário 
leva mais um operário 

sou eu que vou trabalhar. 
Wilson Batista / Ataulfo Alves, 1940. 

 
Da comparação entre as letras desses sambas, de-
preende-se que: 

 
A) as mudanças significativas de conteúdo decorrem 

da valorização do trabalho industrial no Rio de Ja-
neiro. 

B) as mudanças visíveis nos conteúdos dos sambas 
sugerem adesão à ideologia trabalhista implemen-
tada pelo Estado Novo. 

C) as datas das composições correspondem ao 
mesmo período do governo de Vargas, indicando 
que as mudanças são mera coincidência. 

D) as mudanças das letras não são significativas, já 
que ambas as composições tratam de problemas 
de gente pobre e humilde. 

E) as letras das músicas estão distantes dos interes-
ses políticos do Estado Novo, que não se preocu-
pava em fazer propaganda. 

 
36. (UFPR – 2011) O termo BRICS tem sido utilizado para 

designar os países Brasil, Rússia, Índia, China e Áfri-
ca do Sul. Sobre esses países, é CORRETO afirmar 
que: 

 
A) são considerados países emergentes, embora 

possuam diferenças expressivas entre si, no que 
diz respeito a população, território, recursos natu-
rais e industrialização. 

B) formam um bloco econômico que, a exemplo do 
Mercosul e da União Europeia, estão estabele-
cendo um conjunto de tratados e acordos visando 
a integração da economia. 

C) sua importância como bloco econômico e político 
tem reformulado a geopolítica mundial e rivalizado 
com outras entidades supranacionais, a exemplo 
da ONU. 

D) Uma das suas características é a semelhança no re-
gime político adotado, mostrando que o mundo ainda 
se divide por questões de natureza ideológica. 

E) sua emergência como bloco foi consequência da 
alta capacidade em articular necessidades globais 
com interesses regionais, acima dos interesses 
econômicos e políticos. 

 
37. (UERJ – 2011) Hoje, a interação espacial entre “co-

munidades”, no que tange ao deslocamento de pes-
soas moradoras em uma delas para visitarem amigos 
ou parentes ou estabelecerem contatos associativos 
com pessoas residentes em outras, tornou-se um tan-
to difícil, devido aos mecanismos de controle impostos 
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pelos traficantes e à rivalidade e aos choques entre 
quadrilhas baseadas em favelas diferentes (...). 
SOUZA, Marcelo Lopes de. O desafio metropolitano: um estudo so-
bre a problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

O fenômeno descrito no texto, que vem ocorrendo nas 
últimas décadas, corresponde mais diretamente ao 
seguinte processo socioespacial: 

 
A) hierarquização. 
B) regionalização. 
C) territorialização. 
D) metropolização. 
E) expansionismo. 

 
38. (UFPR – 2011 – adaptada) O Brasil sempre despertou 

a curiosidade do mundo. Seja por seu exotismo natu-
ral, seja pelas suas dimensões continentais ou pelo 
caldeirão cultural formado por uma das sociedades 
mais miscigenadas do planeta. Nos últimos anos, no 
entanto, o interesse internacional pelas coisas brasilei-
ras andava um tanto quanto arrefecido, principalmente 
pelo fato de a agenda geopolítica mundial estar volta-
da para o Oriente Médio. Mas agora, com a ascensão 
do país a um papel de protagonista, ainda que emer-
gente, no cenário mundial, acadêmicos de todo o 
mundo, em especial os americanos, começam a voltar 
seus olhos novamente para o Brasil. Só nos Estados 
Unidos estima-se que quase mil pesquisadores em di-
versas universidades estejam dedicados exclusiva-
mente a estudar assuntos tão diversos quanto a polui-
ção da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, ou a 
história do Plano Real. Ao mesmo tempo, cerca de 
dez mil estudantes universitários estão matriculados 
em cursos para aprender português. “Há um interesse 
crescente pelo Brasil, por várias razões, desde as 
econômicas até o fato de termos mais brasileiros vi-
vendo nos Estados Unidos”, diz o professor de Histó-
ria do Brasil da universidade americana de Brown, 
James Green, integrante da Associação Norte-
Americana de Estudos Brasileiros, que conta com cer-
ca de 1,2 mil sócios. A história desse interesse aca-
dêmico pelo Brasil não é nova. Desde os anos 50, 
quando o Brasil iniciou um rápido processo de indus-
trialização, pesquisadores estrangeiros passaram a 
colocar o País em suas pautas. Esse movimento cres-
ceu nos anos 60 e 70 com a intensificação da Guerra 
Fria. Nessa época, o governo dos Estados Unidos 
começou a financiar estudantes interessados em es-
tudar o Brasil, um país com informações sobre seu te-
cido social tão escassas quanto a Cuba tomada por 
Fidel e Che Guevara. Mas, desde o fim da década de 
90, tanto o Brasil quanto a América Latina deixaram 
de atrair a atenção internacional, monopolizada pelo 
déjà vu: a batalha entre Ocidente e Oriente encarnada 
nas guerras do Iraque e do Afeganistão. “O desempe-
nho econômico do Brasil durante a crise e as conquis-
tas sociais do país voltaram a despertar o interesse 
acadêmico”, diz Joseph Love, diretor do Instituto  
Lehmann, voltado exclusivamente para financiar estu-
dantes brasileiros ou americanos interessados no 

Brasil. Love, como outros brasilianistas, está perce-
bendo uma mudança importante no perfil dos pesqui-
sadores de agora em relação aos de décadas passa-
das. “Antes o interesse era quase exclusivamente an-
tropológico. Questões como raça e gênero sempre ca-
tivaram os pesquisadores. Agora o que vemos é uma 
curiosidade crescente por temas relacionados à eco-
nomia, experiências no sentido de diminuir o abismo 
social e questões ambientais”, diz ele.  
ISTOÉ, 03 set 2010. 

A partir das informações do texto, é CORRETO afir-
mar: 

 
A) O interesse mundial pelo Brasil manteve-se cons-

tante desde a metade do século 20. 
B) A liderança do Brasil no cenário mundial é ainda 

incipiente. 
C) A miscigenação da população brasileira é vista com 

desconfiança pelos pesquisadores estrangeiros. 
D) Atualmente, nos estudos de pesquisadores es-

trangeiros, os temas econômicos e sociais do 
Brasil suplantam os ambientais. 

E) O interesse de pesquisadores estrangeiros pelo 
Brasil a partir do final do século 20 é motivado pe-
lo exotismo do país. 

 
39. (UFPR – 2011) A globalização é um fenômeno que 

tem como uma de suas características fundamentais a 
crescente abertura econômica e política entre os paí-
ses. Sobre esse fenômeno, é CORRETO afirmar: 

 
A) Sua emergência tornou obsoletos os blocos 

econômicos regionais, pois facilitou o comércio di-
reto de país para país. 

B) Uma das consequências políticas do fortalecimen-
to desse fenômeno foi a transferência da sobera-
nia nacional para organismos supranacionais, a 
exemplo da ONU. 

C) As fronteiras nacionais perderam suas funções le-
gais de controle de fluxos. 

D) O desenvolvimento tecnológico associado às con-
dições políticas mundiais das últimas décadas do 
século XX intensificou o processo de globalização. 

E) A causa da globalização foi a queda do muro de 
Berlim, dando fim à divisão do mundo conhecida 
como bipolaridade e iniciando uma nova fase, a 
multipolaridade. 

 
40. (UFPR – 2010) O princípio que legitimava a segrega-

ção entre brancos e negros nos Estados Unidos per-
maneceu vigente até a década de 1960. Embora to-
dos os indivíduos nascidos naquele país fossem 
iguais perante a lei, aos negros dispensava-se uma 
série de medidas discriminatórias. A mudança das leis 
segregacionistas teve a contribuição: 

 
A) do movimento pelos direitos civis nas décadas de 

1950 e 60, com a liderança de Malcom X, do pas-
tor Martin Luther King e de muitos membros do 
governo do presidente eleito em 1960, John  
Kennedy. 
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B) da pressão exercida pelos países europeus em 
favor da comunidade negra. 

C) da industrialização acelerada dos estados sulinos. 
D) dos casamentos entre pessoas brancas e negras, 

favorecendo a aceitação do multiculturalismo. 
E) da elevação dos padrões de consumo dos negros, 

devido ao sucesso de seus negócios no setor do 
comércio e da indústria de bens de consumo, o 
que elevou a representação política negra nos es-
tados do sul. 

 
41. (UEL – 2008 – adaptada) No livro VII da República, 

Platão apresenta o célebre mito (ou alegoria) da caver-
na. Pode-se afirmar que com esse mito ele pretendia. 

 
A) provar a imortalidade da alma humana. 
B) mostrar que os cidadãos são geralmente injustos 

com aqueles que querem ser justos. 
C) esclarecer algumas questões sobre a importância 

da educação dos filósofos, que viriam a ser no fu-
turo, os governantes da cidade justa. 

D) demonstrar que a democracia não é um bom sis-
tema de governo. 

E) Formar bases para uma sociedade controlada pe-
lo governo grego. 

 
42. (UEL – 2008 – adaptada) Ainda sobre o tema mito da 

caverna, abordado no livro VII da República, é 
CORRETO afirmar: 

 
I. A caverna iluminada pelo Sol, cuja luz se projeta 

dentro dela, corresponde ao mundo inteligível, o 
do conhecimento do verdadeiro ser. 

II. Explicita como Platão concebe e estrutura o co-
nhecimento. 

III. Manifesta a forma como Platão pensa a política, 
na medida em que, ao voltar à caverna, aquele 
que contemplou o bem quer libertar da contem-
plação das sombras os antigos companheiros. 

IV. Apresenta uma concepção de conhecimento es-
truturada unicamente em fatores circunstanciais e 
relativistas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

 
43. (CESGRANRIO – 2005) Em vários textos e manuais 

de introdução à filosofia, apresenta-se a tese de que a 
filosofia e a ciência ocidentais surgem na Grécia com 
uma explicação da realidade que difere do mito em di-
versos aspectos, sendo um dos principais a recusa do 
pensamento filosófico-científico de fazer apelo a for-
ças sobrenaturais. Segundo esses textos e manuais, 
trata-se de uma tese: 

A) adotada como formulação inicial e padrão para 
dar conta de uma questão que se admite ser, en-
tretanto, mais complexa.  

B) constantemente rejeitada como sendo simplista, 
associada ao "milagre grego" defendido por Bur-
net.  

C) insustentável após a interpretação nietzschiana, 
segundo a qual a filosofia está sempre muitos 
passos à frente da ciência.  

D) importante mas imprecisa, em especial no que se 
refere à teoria pitagórica da transmigração das 
almas.  

E) adequada para descrever todo o período chamado 
"pré-socrático", exceção feita ao pensamento de 
Heráclito. 

 
44. (ENEM – 2010) A ética precisa ser compreendida 

como um empreendimento coletivo a ser constante-
mente retomado e rediscutido, porque é produto da re-
lação interpessoal e social. A ética supõe ainda que 
cada grupo social se organize sentindo-se responsá-
vel por todos e que crie condições para o exercício de 
um pensar e agir autônomos. A relação entre ética e 
política é também uma questão de educação e luta 
pela soberania dos povos. É necessária uma ética re-
novada, que se construa a partir da natureza dos valo-
res sociais para organizar também uma nova prática 
política.  
CORDI et al. Para filosofar. 

O Século XX teve de repensar a ética para enfrentar 
novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, 
conflitos ideológicos e contradições da realidade. Sob 
esse enfoque e a partir do texto, a ética pode ser 
compreendida como:  
 
A) mecanismo de criação de direitos humanos, por-

que é da natureza do homem ser ético e virtuoso. 
B) meio para resolver os conflitos sociais no cenário 

da globalização, pois a partir do entendimento do 
que é efetivamente a ética, a política internacional 
se realiza. 

C) parâmetro para assegurar o exercício político pri-
mando pelos interesses e ação privada dos cida-
dãos. 

D) instrumento de garantia da cidadania, porque 
através dela os cidadãos passam a pensar e agir 
de acordo com valores coletivos. 

E) aceitação de valores universais implícitos numa 
sociedade que busca dimensionar sua vinculação 
a outras sociedades. 

 
45. (IFSUL – 2010) Aristóteles foi um pensador que ques-

tionou as questões morais, marque a única alternativa 
que não poderia contemplar o pensamento de Aristó-
teles relativo à ética. 
 
A)  “A virtude é um hábito”.  
B) “Há duas espécies de excelência: a intelectual e a 

moral”.  
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C) “Em relação a todas as faculdades que nos vêm 
por natureza recebemos primeiro a potencialida-
de, e somente mais tarde exibimos a atividade”.  

D) “É impossível ensinar a virtude”.  
E) “Os homens são bons ou maus construtores por 

construírem bem ou mal”.  
 

46. (ENEM – 2010)  
 
 
 
 
 
 
 
 

¡BRINCANDO! 
Kanga ROOS llega a México con diseños atléticos, 
pero muy fashion. Tienen un toque vintage con dife-
rentes formas y combinaciones de colores. Lo 
más cool de estos tenis ES que tienen bolsas para 
guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejerci-
cio y con unos jeans obtendrás un look urbano.  
Revista Glamour Latinoamérica. México, mar. 2010. 

O texto publicitário utiliza diversas estratégias para en-
fatizar as características do produto que pretende 
vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de ou-
tras línguas, que não a espanhola, tem a intenção de: 
 
A) atrair a atenção do público alvo dessa propaganda. 
B) popularizar a prática de exercícios esportivos. 
C) agradar aos compradores ingleses desse tênis. 
D) incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. 
E) enfatizar o conhecimento de mundo do autor do 

texto. 
 
47.  (ENEM – 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O alerta que a gravura acima pretende transmitir refe-
re-se a uma situação que: 
 
A) atinge circunstancialmente os habitantes da área 

rural do País. 
B) preocupa no presente, com graves consequências 

para o futuro. 

C) atinge, por sua gravidade, principalmente as cri-
anças da área rural. 

D) preocupa no presente, sem possibilidade de ter 
consequências no futuro. 

E) preocupa, por sua gravidade, especialmente os 
que têm filhos. 

 
48. (ENEM – 2003) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calvin apresenta a Haroldo (seu tigre de estimação) 
sua escultura na neve, fazendo uso de uma linguagem 
especializada. Os quadrinhos rompem com a expecta-
tiva do leitor porque: 

 
A) Calvin, na sua última fala, emprega um registro 

formal e adequado para a expressão de uma cri-
ança. 

B) Haroldo, no último quadrinho, apropria-se do re-
gistro linguístico usado por Calvin na apresenta-
ção de sua obra de arte. 

C) Calvin, no último quadrinho, utiliza um registro lin-
guístico informal. 

D) Calvin emprega um registro de linguagem incom-
patível com a linguagem de quadrinhos. 

E) Haroldo não compreende o que Calvin lhe explica, 
em razão do registro formal utilizado por este  
último. 

 
49. (ENEM – 2011) O hipertexto refere-se à escritura ele-

trônica não sequencial e não linear, que se bifurca e 
permite ao leitor o acesso a um número praticamente 
ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e 
sucessivas, em tempo real. Assim, o leitor tem condi-
ções de definir interativamente o fluxo de sua leitura a 
partir de assuntos tratados no texto sem se prender a 
uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um 
autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual 
que faz do leitor simultaneamente coautor do texto fi-
nal. O hipertexto se caracteriza, pois, como um pro-
cesso de escritura/leitura eletrônica multilinearizado, 
multisequencial e indeterminado, realizado em um no-
vo espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis 
de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a 
possibilidade de múltiplos graus de profundidade si-
multaneamente, já que não tem sequência definida, 
mas liga textos não necessariamente correlacionados. 
MARCUSCHI, L. A. Disponível em: <http://www.pucsp.br>. Acesso 
em: 29 jun. 2011. 

O computador mudou nossa maneira de ler e escre-
ver, e o hipertexto pode ser considerado um novo es-
paço de escrita e leitura. Definido como um conjunto 
de blocos autônomos de texto, apresentado em meio 
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eletrônico computadorizado e no qual há remissões 
associando entre si diversos elementos, o hipertexto: 

 
A) é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos to-

talmente abertos, desfavorece o leitor, ao confun-
dir os conceitos cristalizados tradicionalmente. 

B) possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso 
de leitura, sem seguir sequência predetermina- 
da, constituindo-se em atividade mais coletiva e 
colaborativa. 

C) é uma forma artificial de produção da escrita, que, 
ao desviar o foco da leitura, pode ter como conse-
quência o menosprezo pela escrita tradicional. 

D) exige do leitor um maior grau de conhecimentos 
prévios, por isso deve ser evitado pelos estudan-
tes nas suas pesquisas escolares. 

E) facilita a pesquisa, pois proporciona uma informa-
ção específica, segura e verdadeira, em qualquer 
site de busca ou blog oferecidos na internet. 

 
50. (ENEM – 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O anúncio publicitário está intimamente ligado ao 
ideário de consumo quando sua função é vender um 
produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos 
linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração 
“Noites do Terror”, de um parque de diversões. O en-
tendimento da propaganda requer do leitor. 
 
A) a identificação com o público-alvo a que se desti-

na o anúncio. 
B) a avaliação da imagem como uma sátira às atra-

ções de terror. 
C) a atenção para a imagem da parte do corpo hu-

mano selecionada aleatoriamente. 
D) o reconhecimento do intertexto entre a publicidade 

e um dito popular. 
E) a percepção do sentido literal da expressão “noi-

tes do terror”, equivalente à expressão “noites de 
terror”. 

 
51. Leia o fragmento do texto a seguir e responda à  

questão.  
“(...) jamais deixou de ser homem de jornal, leitor im-
placável de jornais, interessado em seguir não apenas 
o desdobrar das notícias como as diferentes maneiras 
de apresentá-las ao público. Uma página bem dia-
gramada causava-lhe prazer estético; a charge, a foto, 
a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular 
de cada diário ou revista eram para ele (e são) moti-
vos de alegria profissional. (...)”. 

ANDRADE, Carlos Drummond. Ciao (Última crônica do poeta. Jor-
nal do Brasil, 29/09/1984). Disponível em: 
<http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond38.htm>. 
Acesso em: 21 abr. 2012. (fragmento). 

Alguns elementos da frase funcionam como elemento 
de ligação, como o termo “como”, destacado acima. 
Levando em consideração que esse vocábulo aparece 
após “não apenas”, é correto afirmar que o trecho “in-
teressado em seguir não apenas o desdobrar das no-
tícias como as diferentes maneiras de apresentá-las 
ao público” exprime ideia de: 

 
A) adição.  
B) explicação. 
C) oposição.  
D) alternância.  
E) conclusão. 
 

52. O Adãozinho, meu cumpade, enquanto esperava pelo 
delegado, olhava para um quadro, a pintura de uma 
senhora. Ao entrar a autoridade e percebendo que o 
cabôco admirava tal figura, perguntou: “Que tal? Gos-
ta desse quadro?” 
E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá 
ao cabôco da roça: “Mas pelo amor de Deus, hein, do-
tô! Que muié feia! Parece fiote de cruis-credo, parente 
do deus-me-livre, mais horríver que briga de cego no 
escuro.” 
Ao que o delegado não teve como deixar de confes-
sar, um pouco secamente: “É a minha mãe.” E o ca-
bôco, em cima da bucha, não perde a linha: “Mais do-
tô, inté que é uma feiura caprichada.” 
BOLDRIN, R. Almanaque Brasil de Cultura Popular. São Paulo: An-
dreato Comunicação e Cultura, n. 62, 2004. Adaptado. 

Por suas características formais, por sua função e 
uso, o texto pertence ao gênero:  

 
A) crônica, pela abordagem literária de fatos do  

cotidiano. 
B) depoimento, pela apresentação de experiências 

pessoais. 
C) relato, pela descrição minuciosa de fatos verídicos. 
D) reportagem, pelo registro impessoal de situações 

reais. 
E) anedota, pelo enredo e humor característicos. 

 
53. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente 

importante para diminuir o risco de infarto, mas tam-
bém de problemas como morte súbita e derrame. 
Significa que que manter uma alimentação saudável 
e praticar atividade física regularmente já reduz, por 
si só, chances de desenvolver vários problemas. 
Além disso, é importante para o controle da pressão 
arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no san-
gue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar 
a capacidade física, fatores que, somados, reduzem 
as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, 
com acompanhamento médico e moderação, é alta-
mente recomendável. 
ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009. 
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As ideias veiculadas no texto se organizam estabele-
cendo relações que atuam na construção do sentido. 
A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que: 
 
A) o conectivo “mas também” inicia oração que ex-

prime ideia de contraste. 
B) o termo “como”, em “como morte súbita e derra-

me”, introduz uma generalização. 
C) o termo “também” exprime justificativa. 
D) a expressão “além disso” marca sequenciação de 

ideias. 
E) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de 

colesterol e de glicose no sangue”. 
 
54. Leia a placa a seguir e assinale a opção que faz a 

análise CORRETA do texto. 
 
 
 
 
 

A) O texto placa é propositalmente ambíguo, o que 
cria uma possibilidade de duas leituras. Tal meca-
nismo é disparado por meio do pronome demons-
trativo isso. 

B) Sobre a palavra cabeça incide um mecanismo de 
dupla significação, pois é, ao mesmo tempo, a 
parte do corpo com que se pensa e o lugar que se 
armazenam as leis. 

C) Ao empregar o pronome possessivo sua, o autor 
procurou afastar-se das características dos textos 
legais, que fazem proibições. Houve, portanto, um 
canal apelativo no seu uso. 

D) O emprego de um vocativo, “Motoqueiro”, imprime 
ao texto uma característica mais pessoal, tornan-
do-o mais apelativo. 

E) O efeito de sentido criado no texto da placa deve-
se à polissemia criada pelo pronome isso, que 
pode referir-se a mais de um termo da oração  
anterior. 

 
55. Em relação à obra “O inglês maquinista”, de Martins 

Pena, sabemos que é uma comédia e adquire uma 
perspectiva globalizante e crítica que vai além dos 
simples costumes e dos indivíduos, atinge a própria 
forma de organização da sociedade e, inclusive, o Es-
tado imperial. Responda ao que se pede de acordo 
com a leitura da obra. 

 
A) O texto desenvolve-se com base em uma partição 

simples, maniqueísta: de um lado estão os inte-
resseiros, figurando aqui, junto a Mariquinha e 
Negreiros, um traficante de escravos que também 
está de olho no dote da menina. 

B) O texto desenvolve-se com base em uma partição 
simples, maniqueísta: de um lado estão os inte-
resseiros, figurando aqui, junto a Negreiros e Felí-
cio, um traficante de escravos que também está 
de olho no dote da menina. 

C) O texto desenvolve-se com base em uma partição 
simples, maniqueísta: de um lado estão os inte-
resseiros, figurando aqui, junto a Felício e Gainer, 
um traficante de escravos que também está de 
olho no dote da menina. 

D) O texto desenvolve-se com base em uma partição 
simples, maniqueísta: de um lado estão os inte-
resseiros, figurando aqui, junto a Mariquinha e Fe-
lício um traficante de escravos que também está 
de olho no dote da menina. 

E) O texto desenvolve-se com base em uma partição 
simples, maniqueísta: de um lado estão os inte-
resseiros, figurando aqui, junto a Gainer e Negrei-
ros, um traficante de escravos que também está 
de olho no dote da menina. 

 
56. (UEL – 2011) A dança é um importante componente 

cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em 
danças que representam as tradições e a cultura de 
várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos re-
ligiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimen-
tos do cotidiano e brincadeiras e caracterizam-se pe-
las músicas animadas (com letras simples e popula-
res), figurinos e cenários representativos.   
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de 
São Paulo: Educação Física. São Paulo: 2009. Adaptado. 

A dança, como manifestação e representação da cul-
tural rítmica, envolve a expressão corporal própria de 
um povo. Considerando-a como elemento folclórico, a 
dança revela: 

 
A) aspectos exclusivamente afetivos, espirituais e de 

entretenimento de um povo, desconsiderando fa-
tos históricos.  

B) acontecimentos do cotidiano, sob influência mito-
lógica e religiosa de cada religião, sobrepondo 
aspectos políticos. 

C) manifestações afetivas, históricas, ideológicas, in-
telectuais e espirituais de um povo, refletindo seu 
modo de expressar-se no mundo.  

D) Tradições culturais de cada região, cujas manifes-
tações rítmicas são somente ligadas a religiosida-
de dessa determinada cultura. 

E) Lendas, que se sustentam em inverdades históri-
cas, uma vez que são inventadas, e servem ape-
nas para a vivência lúdica de um povo. 

 
57. (UEL – 2011) Leia o texto a seguir. 

Indubitavelmente, a eclosão da bossa-nova revolucio-
nou o ambiente musical no Brasil: nunca antes um 
acontecimento ocorrido no âmbito de nossa música 
popular trouxera tal acirramento de controvérsias e 
polêmicas, motivando mesas redondas, artigos, repor-
tagens e entrevistas, mobilizando enfim os meios de 
divulgação mais variados. 
BRITO, B. R. Bossa Nova. In: CAMPOS, A. de. Balanço da Bossa. 
São Paulo: Perspectiva, 1978. p. 17. 

Em relação ao posicionamento estético assumido pe-
los músicos da bossa-nova, considere as afirmativas a 
seguir. 
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I. Respeito às realizações dos compositores e dos 
cantores do passado. 

II. Reconhecimento de que o gênero surgiu por força 
de mutações ocorridas no seio da música popular 
brasileira tradicional. 

III. Reconhecimento da hegemonia de um determina-
do parâmetro musical sobre os demais. A valori-
zação somente da música produzida em território 
brasileiro. 

IV. Abandono da música popular nacional com o intuito 
de alcançar valores universais na música brasileira. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

 
58. (UEL – 2011) Leia o texto a seguir e atribua V (verda-

deiro) ou F (falso) para as afirmativas. 
A relação entre a música e a juventude é uma cons-
trução histórica. A partir da década de 1970 essa rela-
ção adquiriu maior visibilidade tanto pela expansão 
quanto pela diversificação de estilos. São os punks 
nas suas diversas variações, como o trash, o hardco-
re, o anarco-punk. São os darks, o heavy metal, o 
reggae. É nessa esteira que podemos situar o hip hop 
e o funk.  
DAYRELL, J. O rap e o funk na socialização da juventude. São  
Paulo: Educação e Pesquisa. v. 28, n. 1, 2002. 

(  ) Mixando os mais variados estilos da black music, o 
rap cria um som próprio, pesado e arrastado, reduzido 
ao mínimo, no qual são utilizados apenas bateria, 
scratch e voz. 
(  ) Tanto os gêneros musicais rap e funk quanto os 
seus processos de produção continuam fiéis à sua 
origem, tendo como base as batidas, a utilização de 
instrumentos de sopro e a  prática de apropriação mu-
sical. 
(  ) O movimento hip hop tem sua filosofia própria, co-
locando-se como um contraponto à miséria, às dro-
gas, ao crime e à violência, bem como buscando in-
terpretar a realidade. 
(  ) O funk e o rap são herdeiros diretos do soul – trilha 
sonora dos movimentos civis americanos da década 
de 1960. 
(  ) O hip hop é composto pelos seguintes elementos: 
MC (abreviatura de Master of Ceremony) é o cantor 
do Rap; DJ (abreviatura de Disc Jockey) é o instru-
mentista do hip hop; e Break (que significa “quebra”) é 
a dança do hip hop. 
 
Assinale a alternativa que contenha, de cima para  
baixo, a sequência CORRETA. 
 
A) V, V, F, V, e V. 
B) F, V, V, F, e V. 
C) F, V, F, V e F. 
D) V, F, V, V e F. 

E) F, V, V, V, e F. 
 
59. (UEL – 2011) A música do Brasil tem por base o 

amálgama dos elementos melódicos procedentes de 
Portugal, a rítmica própria de diversas regiões da Áfri-
ca e ainda a contribuição ameríndia. Com base nos 
conhecimentos sobre música brasileira, considere as 
afirmativas a seguir. 

 
I. “Bumba-meu-boi” é uma festa cujo instrumento 

musical característico é tocado por mulheres que 
executam ritmos e cantam melodias transmitidas 
pela tradição oral. 

II. A contribuição dos negros para a música brasileira 
consistiu na rítmica heterogênea, na gama carac-
terística, nas cadências melódicas e na variedade 
instrumental. 

III. O timbre anasalado do canto, alguns instrumentos 
e algumas danças são reflexos marcantes da cul-
tura indígena na música brasileira. 

IV. O elemento básico que forneceu orientação e es-
truturação à música do Brasil foi o português, com 
seu sistema harmônico tonal e a incorporação de 
diversos instrumentos europeus. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

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

 
60. (UFPE – 2009) O teatro trouxe expressões artísticas 

importantes para a formação do povo grego, as quais 
repercutiram historicamente no mundo ocidental. As tra-
gédias gregas tinham, assim, notável força dramática e:  

 
A) possuíam grande conteúdo ético, embora fossem 

distantes das manifestações religiosas;  
B) restringiam-se às grandes ações dos mitos ligados 

às elites;  
C) expressavam o desejo dos homens se sobrepo-

rem ao poder dos deuses gregos.  
D) são iguais às tragédias modernas, explorando a 

ironia e o humor. 
E) tiveram repercussões na construção da filosofia e 

na cultura;  
 

(PUC-SP – 2012) Leia o texto para responder às 
questões de números 61 a 65. 
 
What is “Rio+20”? 
 
“Rio+20” is the short name for the United Nations Con-
ference on Sustainable Development to take place in 
Rio de Janeiro, Brazil, in June 2012 – twenty years af-
ter the landmark 1992 Earth Summit in Rio. Rio+20 is 
also an opportunity to look ahead to the world we want 
in 20 years. 
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At the Rio+20 Conference, world leaders, along with 
thousands of participants from the private sector, 
NGOs and other groups, will come together to shape 
how we can reduce poverty, advance social equity and 
ensure environmental protection on an ever more 
crowded planet. 
The official discussions will focus on two main themes: 
how to build a green economy to achieve sustainable 
development and lift people out of poverty; and how to 
improve international coordination for sustainable de-
velopment. 
It is a historic opportunity to define pathways to a sus-
tainable future – a future with more jobs, more clean 
energy, greater security and a decent standard of liv-
ing for all. If we are to leave a liveable world to our 
children and grandchildren, the challenges of wide-
spread poverty and environmental destruction need to 
be tackled now. 
The world today has 7 billion people – by 2050, there 
will be 9 billion. One out of every five people – 1.4 bil-
lion – currently lives on US$1.25 a day or less. A bil-
lion and half people in the world don't have access to 
electricity. 
Two and a half billion people don't have a toilet. Al-
most a billion people go hungry every day. Green-
house gas emissions continue to rise and more than a 
third of all known species could go extinct if climate 
change continues unchecked. The 1992 Earth Summit 
in Rio laid the groundwork. Rio+20 is a new opportuni-
ty to think globally so that we can all act locally to se-
cure our common future. 

 
Why do we need Rio+20? 
 
If we are to leave a liveable world to our children and 
grandchildren, the challenges of widespread poverty 
and environmental destruction need to be tackled now.  
The world today has 7 billion people – by 2050, there 
will be 9 billion.  
One out of every five people – 1.4 billion – currently 
lives on US$1.25 a day or less.  
A billion and half people in the world don't have access 
to electricity.  
Two and a half billion people don't have a toilet. 
Almost a billion people go hungry every day.  
Greenhouse gas emissions continue to rise and more 
than a third of all known species could go extinct if cli-
mate change continues unchecked.  
The 1992 Earth Summit in Rio laid the groundwork. 
Rio+20 is a new opportunity to think globally so that 
we can all act locally to secure our common future. 
Disponível em: <www.un.org/en/sustainablefuture/about.shtml>. 
Acesso em: 04 de abril de 2013. 

61. A Rio+20: 
 

A) congregará ONGs e ambientalistas que são des-
favoráveis às lideranças do governo. 

B) é um evento que ocorreu pela primeira vez há 
mais de 20 anos. 

C) reunirá todas as lideranças dos países pobres, ou 
seja, o G20. 

D) tem por objetivo discutir o desenvolvimento sus-
tentável no âmbito internacional.  

E) tratará das questões ambientais sem comprome-
ter a produção industrial e o consumo. 
 

62. One of the themes to be discussed in Rio+20 will tackle: 
 
A) NGO development. 
B) poverty reduction.  
C) family planning in China. 
D) world leadership. 
E) global economic crisis. 

 
63. According to the text: 
 

A) more people have access to sanitation than they 
do to electricity. 

B) demographic expansion has already been con-
trolled. 

C) developed countries agreed to lower greenhouse 
gas emissions. 

D) hunger might affect 9 billion people by 2050. 
E) 20% of the people in the world are very poor. 

 
64. No trecho do texto – more than a third of all known 

species could go extinct if climate change continues 
unchecked –, a expressão could go exctinct pode 
ser substituída, sem alteração de sentido, por: 

 
A) might disappear.  
B) has been vanished. 
C) is going to inactivate. 
D) ought to lose. 
E) have to migrate. 

 
65. (UFSC – 2013) 

Introducing Cordel 
Brazil's "literatura de cordel" is a kind of folk-popular 
poetry ______ involves both the oral and written tradi-
tions and is very popular in northeastern Brazil. After a 
hiatus of ______ years when its production fell ______ 
because of economic and social change in Brazil, it is 
______ a revival due primarily to the personal com-
puter and printer which allow poets to ______ the high 
cost of typographies and printing shops. In addition, 
there is a large ______ of "cordel" type poetry on the 
internet. 
 
Choose the CORRECT proposition(s) to complete the 
text above. 

 
A) what – many – chiefly – transforming – refuse – 

occurrence 
B) there – various – largely – renovating – decline – 

attendance 
C) who – few – extensively – increasing – change – 

existence 
D) that – several – considerably – undergoing – es-

cape – incidence 
E) which – some – significantly – experiencing – 

avoid – presence  
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PROVA DE ESPANHOL – OPCIONAL 
 

Questões de 66 a 70: 
 
TEXTO 
Dos consideraciones para apoyar la tesis de la ame-
naza racista que pende sobre nuestras cabezas: el ra-
cismo es un invento europeo, directamente ligado a la 
expansión colonial. Nos apoderamos de territorios que 
no nos pertenecían, legitimando el robo en nuestra 
“superioridad” religiosa, cultural y, por fin, biológica. 
De modo que los subyugados deberían estarnos muy 
agradecidos por la civilización que les transmitimos. 
Han cambiado las tornas. No mandamos ya la pobla-
ción sobrante — al revés, nos falta gente — a las co-
lonias que hemos perdido. Ahora son los pueblos co-
lonizados los que invaden nuestras ciudades. Pero los 
inmigrantes acuden a nuestros países. Dejémonos de 
hipocresías, porque somos nosotros los que los lla-
mamos: saben que siempre habrá un trabajo mal pa-
gado para ellos. 
SOTELO, Ignacio.  
Disponivel em: <www.elpais.es/p/a/20001112/opinion/neo2.htm>. 

 
66. (UESC-BA – 2011) Se señala, en el texto, que: 
 

A) el desarrollo del racismo excedió las previsiones. 
B) el racismo fue inventado para gobernar las colonias. 
C) el racismo es una forma de gobierno típica de Europa. 
D) la expansión colonial fue justificada con argumen-

tos racistas. 
E) la ideología racista se creó en Alemania. 

 
67. (UESC-BA – 2011) Puede interpretarse como la opini-

ón del autor la afirmativa: 
 

A) Las colonias tenían complejo de inferioridad y ce-
dieron ante la presión. 

B) Los europeos eran superiores a los colonizados y 
por eso los dominaron. 

C) Los europeos robaron a las colonias argumentan-
do que era su derecho. 

D) Los europeos dieron a las colonias cultura, de la 
cual carecían. 

E) Las antiguas colonias son unas ingratas por no 
agradecer lo que Europa les dió. 

 
68. (UESC-BA – 2011) Con la frase “Han cambiado las 

tornas” (l. 6) se quiere decir que: 
 

A) todo continúa igual que estaba. 
B) las cosas han mejorado para todos. 
C) el cambio ocurrido es sólo aparente. 
D) la mentalidad europea sigue siendo la misma.  
E) la situación se ha invertido. 

 

69. (UESC-BA – 2011) A partir del texto, puede deducirse 
que: 
  
A) los territorios colonizados solicitaban personas pa-

ra trabajar. 
B) la colonización acabó cuando comenzó a faltar 

gente en Europa. 
C) las antiguas colonias están invadiendo Europa con 

sus productos. 
D) los europeus reciben a los nativos de las colonias 

como hermanos. 
E) el índice europeo de natalidad es más bajo de lo 

deseable. 
 
70. (UESC-BA – 2011) En el texto, se dice que los inmi-

grantes van a Europa: 
 

A) porque cuesta poco. 
B) porque hay mucho paro. 
C) porque ésta ofrece empleo. 
D) para ayudarla. 
E) a pesar de la hipocresía de ésta. 
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O formulário abaixo pode ser utilizado na resolução das questões de Física: 
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REDAÇÃO 
 

TEXTO 1 
PEC das empregadas domésticas 

Na última terça-feira (2), o Congresso Nacional promulgou a PEC (proposta de emenda da constituição) que amplia 
os direitos trabalhistas das empregadas domésticas, como a jornada de 44 horas semanais, o pagamento de horas 
extras com adicional de 50% e o respeito a acordos e convenções coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a cerimônia de promulgação da PEC, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), disse que a medida trará benefícios a toda a sociedade. “De um lado, os trabalhadores domésticos te-
rão garantidos os seus direitos; de outro, será elevado o nível de profissionalização da categoria”. A ministra de Re-
lações Institucionais, Ideli Salvatti, que representou a presidenta Dilma Rousseff na cerimônia, também considera a 
PEC positiva. Segundo ela, não é possível ter “democracia em um país com diferença de reconhecimento e de di-
reitos” e que somente agora isso está sendo alcançado. 
A nova medida dividiu opiniões na sociedade. Muitas pessoas se mostraram contra as mudanças, alegando que os 
empregadores não terão condições de pagar o novo salário das empregadas domésticas e isso acarretaria uma 
onda de demissões. Do outro lado, está aqueles que acreditam que a nova lei é um importante avanço legal e soci-
al, que faz do Brasil um país mais cada vez mais democrático e menos desigual. 
Disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidades-vestibular/category/atualidades/>. Acesso em: abr. 2013. 

 

TEXTO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: <http://domacedo.blogspot.com.br/>. Acesso em: 05 abr. 2013. 

 
Com base na leitura dos textos-base, construa um texto dissertativo argumentativo sobre o tema “PEC das em-
pregadas domesticas: bom ou ruim?”. Seu texto deverá ter no mínimo 15 linhas e no máximo 20 linhas. 
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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. _____________________________________________________________ 

 

 


