
 
CONCURSO DE BOLSAS 

Alunos que ingressarão no 3ºE.M. 

Data: 27 de Outubro de 2018 
 

 

PORTUGUÊS 
 

1. O Brasil será, em poucas décadas, um dos países 

com maior número de idosos do mundo, e precisa 

correr para poder atendê-los no que eles têm de melhor 

e mais saudável: o desejo de viver com independência 

e autonomia. [...] O mantra da velhice no século XXI é 

“envelhecer no lugar”, o que os americanos chamam 

de aging in place. O conceito que guia novas políticas 

e negócios voltados para os longevos tem como 

principal objetivo fazer com que as pessoas consigam 

permanecer em casa o maior tempo possível, sem que, 

para isso, precisem de um familiar por perto. Não se 

trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado 

da realidade contemporânea: as residências não 

abrigam mais três gerações sob o mesmo teto e boa 

parte dos idosos de hoje prefere, de fato, morar 

sozinha, mantendo-se dona do próprio nariz.  
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/brasillenvelhecer-no-

seculo-xxi/>, 18 mar. 2016. 

Adaptado. Acesso em: 10 ago. 17. 
 

A conjunção em destaque na frase “Não se trata de 

apologia da solidão, mas de encarar um dado da 

realidade contemporânea: ...” possui a função 

semântica de  

a) retificação.   b) compensação.    

c) complementação.     d) separação.    

e) acréscimo.    

 

Texto para a próxima questão:  
 

As questões a seguir focalizam um trecho do Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 11 de 

setembro de 1990). 
 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
 

I. a proteção da vida, saúde e segurança contra os 

riscos provocados por práticas no fornecimento de 

produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; 

II. a educação e divulgação sobre o consumo adequado 

dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de 

escolha e a igualdade nas contratações; 

III. a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, 

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 

que apresentem; 

IV. a proteção contra a publicidade enganosa e 

abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, 

bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 

impostas no fornecimento de produtos e serviços; 

V. a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 

revisão em razão de fatos supervenientes que as 

tornem excessivamente onerosas; 

VI. a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 

VII. o acesso aos órgãos judiciários e administrativos 

com vistas à prevenção ou reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa 

e técnica aos necessitados; 

VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 

a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências; 

IX. a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos 

em geral. 
 

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem 

outros decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário, da 

legislação interna ordinária, de regulamentos 

expedidos pelas autoridades administrativas 

competentes, bem como dos que derivem dos 

princípios gerais do direito, analogia, costumes e 

equidade. 
 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo. 
(www.planalto.gov.br) 

  

2. Nos trechos “asseguradas a liberdade de escolha e a 

igualdade das contratações” (inciso II) e “assegurada a 

proteção jurídica, administrativa e técnica aos 

necessitados” (inciso VII), a análise das concordâncias 

dos adjetivos em destaque permite afirmar que  

a) apenas a primeira ocorrência está correta.    

b) apenas a segunda ocorrência está correta.    

c) as duas ocorrências são aceitáveis, mas não corretas.    

d) as duas ocorrências estão incorretas.    

e) as duas ocorrências estão corretas.    

  

3. Motivadas ou não historicamente, normas 

prestigiadas ou estigmatizadas pela comunidade 

sobrepõem-se ao longo do território, seja numa relação 
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de oposição, seja de complementaridade, sem, 

contudo, anular a interseção de usos configuram uma 

norma nacional distinta da do português europeu. Ao 

focalizar essa questão, que opõe não só as normas do 

português de Portugal às normas do português 

brasileiro, mas também as chamadas normas cultas 

Iocais às populares ou vernáculas, deve-se insistir na 

ideia de que essas normas se consolidam em diferentes 

momentos da nossa história e que só a partir do século 

XVIII se pode começar a pensar na bifurcação das 

variantes continentais, ora em consequência de 

mudanças ocorridas no Brasil, ora em Portugal, ora, 

ainda, em ambos os territórios. 
CALLOU, D. Gramática, variação e normas. In: VIEIRA, S. R.; 

BRANDÃO, S. (orgs). Ensino de gramática: descrição e uso. São 

Paulo: Contexto, 2007 (adaptado). 
 

O português do Brasil não é uma língua uniforme. A 

variação linguística é um fenômeno natural, ao qual 

todas as línguas estão sujeitas. Ao considerar as 

variedades linguísticas, o texto mostra que as normas 

podem ser aprovadas ou condenadas socialmente, 

chamando a atenção do leitor para a  

a) desconsideração da existência das normas populares 

pelos falantes da norma culta.    

b) difusão do português de Portugal em todas as 

regiões do Brasil só a partir do século XVIII.    

c) existência de usos da língua que caracterizam urna 

norma nacional do Brasil, distinta da de Portugal.    

d) inexistência de normas cultas locais e populares ou 

vernáculas em um determinado país.    

e) necessidade de se rejeitar a ideia de que os usos 

frequentes de uma língua devem ser aceitos.    

   

Texto para a próxima questão:  
 

Leia o trecho do conto “Pai contra mãe”, de Machado 

de Assis (1839-1908), para responder à(s) 

questão(ões). 
 

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como 

terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito 

alguns aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. 

Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; 

havia também a máscara de folha de flandres. A 

máscara fazia perder o vício da embriaguez aos 

escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, 

dois para ver, um para respirar, e era fechada atrás da 

cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, 

perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era 

dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar 

a sede, e aí ficavam dois pecados extintos, e a 

sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal 

máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se 

alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os 

funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das 

lojas. Mas não cuidemos de máscaras. 

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. 

Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa 

também, à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e 

fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas 

era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, 

onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e 

com pouco era pegado. 

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. 

Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. 

Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem 

todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era 

apenas repreendida; havia alguém de casa que servia 

de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, 

o sentimento da propriedade moderava a ação, porque 

dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. 

Casos houve, ainda que raros, em que o escravo de 

contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava a 

correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que 

seguiam para casa, não raro, apenas ladinos, pediam ao 

senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora, 

quitandando. 

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro 

a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas 

públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o 

defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a 

quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, 

vinha promessa: “gratificar-se-á generosamente” – ou 

“receberá uma boa gratificação”. Muita vez o anúncio 

trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, 

descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta uma 

trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra 

quem o acoitasse. 

Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. 

Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com 

que se mantêm a lei e a propriedade, trazia esta outra 

nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém 

se metia em tal ofício por desfastio ou estudo; a 

pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão 

para outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de 

servir também, ainda que por outra via, davam o 

impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr 

ordem à desordem. 
(Contos: uma antologia, 1998.) 

  

4. “Quem perdia um escravo por fuga dava algum 

dinheiro a quem lho levasse.” (4º parágrafo) 
 

Na oração em que está inserido, o termo destacado é 

um verbo que pede  

a) apenas objeto direto, representado pelo vocábulo 

“lho”.    

b) objeto direto e objeto indireto, ambos representados 

pelo vocábulo “lho”.    

c) objeto direto, representado pelo vocábulo 

“dinheiro”, e objeto indireto, representado pelo 

vocábulo “lho”.    

d) apenas objeto indireto, representado pelo vocábulo 

“quem”.    

e) objeto direto, representado pelo vocábulo 

“dinheiro”, e objeto indireto, representado pelo 

vocábulo “quem”.    

   

5. Aí pelas três da tarde 
 

Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde 

invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso 
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do mundo, aplicando-se em ideias claras apesar do 

ruído e do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre 

problemas que afligem o homem moderno (espécie da 

qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um 

tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares a 

sua volta, componha uma cara de louco quieto e 

perigoso, faça os gestos mais calmos quanto os tais 

escribas mais severos, dê um largo “ciao” ao trabalho 

do dia, assim como quem se despede da vida, e 

surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em 

hora tão insólita, os que estiveram em casa ocupados 

na limpeza dos armários, que você não sabia antes 

como era conduzida. Convém não responder aos 

olhares interrogativos, deixando crescer, por instantes, 

a intensa expectativa que se instala. Mas não exagere 

na medida e suba sem demora ao quarto, libertando aí 

os pés das meias e dos sapatos, tirando a roupa do 

corpo como e retirasse a importância das coisas, 

pondo-se enfim em vestes mínimas, quem sabe até em 

pelo, mas sem ferir o decoro (o seu decoro, está claro), 

e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade 

provisória, toda mudança de comportamento. 
NASSAR, R. Menina a caminho. São Paulo: Cia. das Letras. 1997. 

 

Em textos de diferentes gêneros, algumas estratégias 

argumentativas referem-se a recursos linguístico-

discursivos mobilizados para envolver o leitor. No 

texto, caracteriza-se como estratégia de envolvimento a  

a) prescrição de comportamentos, como em: “[...] 

largue tudo de repente sob os olhares a sua volta [...]”.    

b) apresentação de contraposição, como em: “Mas não 

exagere na medida e suba sem demora ao quarto [...]”.    

c) explicitação do interlocutor, como em: “[...] (espécie 

da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um 

tanto excluído) [...]”.    

d) descrição do espaço, como em: “Nesta sala atulhada 

de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis 

escreventes dividiram entre si o bom-senso do mundo 

[...]”.    

e) construção de comparações, como em: “[...] 

libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a 

roupa do corpo como se retirasse a importância das 

coisas [...]”.    

 

6.   TEXTO I 
 

Fundamentam-se as regras da Gramática Normativa 

nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as 

classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição porque 

nela é que se espelha o que o uso idiomático 

estabilizou e consagrou. 
LIMA, C. H. R. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio 

de Janeiro: José Olympio. 1989. 

 

TEXTO II 
 

Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar. As 

palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, 

sensualidades incorporadas. Talvez porque a 

sensualidade real não tem para mim interesse de 

nenhuma espécie – nem sequer mental ou de sonho –, 

transmudou-se-me o desejo para aquilo que em mim 

cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço 

se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de 

Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em 

todas as veias, fazem-me raivar tremulamente quieto 

de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, 

até, de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia 

sintáctica, me faz tremer como um ramo ao vento, num 

delírio passivo de coisa movida. 
PESSOA, F. O livro do desassossego. São Paulo: Brasiliense, 

1986. 
 

A linguagem cumpre diferentes funções no processo de 

comunicação. A função que predomina nos textos I e II  

a) destaca o “como” se elabora a mensagem, 

considerando-se a seleção, combinação a sonoridade 

do texto.     

b) coloca o foco no “com o que" se constrói a 

mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio 

objeto.    

c) focaliza o “quem" produz a mensagem, mostrando 

seu posicionamento e suas impressões pessoais.     

d) orienta-se no “para quem” se dirige a mensagem, 

estimulando a mudança de seu comportamento.     

e) enfatiza sobre “o quê” versa a mensagem, 

apresentada com palavras precisas e objetivas.     

   

7. A língua tupi no Brasil 
 

Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga 

(peixe seco, em tupi) era quase sinônimo de falar 

língua de índio. Em cada cinco habitantes da cidade, só 

dois conheciam o português. Por isso, em 1698, o 

governador da província, Artur de Sá e Meneses, 

implorou a Portugal que só mandasse padres que 

soubessem “a língua geral dos índios”, pois “aquela 

gente não se explica em outro idioma”. 
 

Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São 

Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII, 

graças ao isolamento geográfico da cidade e à 

atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas: as 

bandeiras, expedições ao sertão em busca de escravos 

índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam o 

português ou se expressavam mal. Domingos Jorge 

Velho, o paulista que destruiu o Quilombo dos 

Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de 

Pernambuco como “um bárbaro que nem falar sabe”. 

Em suas andanças, essa gente batizou lugares como 

Avanhandava (lugar onde o índio corre), 

Pindamonhangaba (lugar de fazer anzol) e Itu 

(cachoeira). E acabou inventando uma nova língua. 
 

“Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 

tribos diferentes”, conta o historiador e antropólogo 

John Monteiro, da Universidade Estadual de 

Campinas. “Isso mudou o tupi paulista, que, além da 

influência do português, ainda recebia palavras de 

outros idiomas.” O resultado da mistura ficou 

conhecido como língua geral do sul, uma espécie de 

tupi facilitado. 
ANGELO. C. Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 

8 ago. 2012 (adaptado). 
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O texto trata de aspectos sócio-históricos da formação 

linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na 

formação do português brasileiro, depreende-se que 

essa língua indígena  

a) contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes 

relativos aos traços característicos dos lugares 

designados.    

b) originou o português falado em São Paulo no século 

XVII, em cuja base gramatical também está a fala de 

variadas etnias indígenas.     

c) desenvolveu-se sob influência dos trabalhos de 

catequese dos padres portugueses vindos de Lisboa.    

d) misturou-se aos falares africanos, em razão das 

interações entre portugueses e negros nas investidas 

contra o Quilombo dos Palmares.     

e) expandiu-se paralelamente ao português falado pelo 

colonizador, e juntos originaram a língua dos 

bandeirantes paulistas.     

   

8. L.J.C. 
 

— 5 tiros? 

— É. 

— Brincando de pegador? 

— É. O PM pensou que... 

— Hoje? 

— Cedinho. 
COELHO, M ln: FREIRE, M. (Org). Os cem menores contos 

brasileiros do século. 

São Paulo: Ateliê Editorial. 2004. 
 

Os sinais de pontuação são elementos com importantes 

funções para a progressão temática. Nesse miniconto, 

as reticências foram utilizadas para indicar  

a) uma fala hesitante.    

b) uma informação implícita.    

c) uma situação incoerente.    

d) a eliminação de uma ideia.    

e) a interrupção de uma ação.    

 

9. Um espelhamento multiplicativo e fragmentário da 

vida moderna já está representado nos manifestos do 

modernismo de 22, nos quais Mário de Andrade e 

Oswald de Andrade defendiam, em linguagem 

recortada, pontos revolucionários de uma nova 

estética, de que é exemplo este fragmento do 

Manifesto Antropófago:  

a) Não me importa a beleza: quero distrair-me com 

aventuras, duelos, viagens, odisseias, questões em que 

os bons triunfam e os malvados acabem por ser 

devidamente justiçados.    

b) Sou pouco afeiçoado à natureza, que em mim se 

reduz quase que a uma paisagem moral, íntima, em 

dois ou três tons, só que latejante em todas as suas 

partículas.    

c) Penso que a poesia deve propor não só um 

conhecimento, mas ainda uma transfiguração da 

condição humana, elevando-nos a um plano espiritual 

cada vez mais alto.    

d) Enfim, a poesia é revolucionária graças à sua 

essência cristã, essência cristã que sempre existiu 

mesmo nos verdadeiros poetas anteriores a Cristo.    

e) As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra 

as escleroses urbanas. Contra os Conservatórios e o 

tédio especulativo.    

   

10. Dentre as vanguardas artísticas europeias que 

emergiram no entreguerras, destaca-se o  

a) futurismo, movimento artístico e literário surgido na 

Itália, marcado pela publicação do Manifesto Futurista 

de Filippo Marinetti, que anunciava uma nova ordem 

após a destruição massiva provocada pela guerra.    

b) surrealismo, vanguarda que despontou na França, 

bastante influenciada pela psicanálise, que teve como 

um de seus principais expoentes André Breton e 

valorizava os impulsos do inconsciente ante a crise da 

racionalidade provocada pela guerra.    

c) expressionismo, movimento artístico que aflorou na 

Alemanha, liderado por Pablo Picasso, voltado à 

denúncia realista do terrível quadro social provocado 

pela derrota desse país na guerra.    

d) impressionismo, gênero pictórico que emergiu nos 

Países Baixos e na França, marcado pela subjetividade, 

pela melancolia e pela angústia suscitados nos 

indivíduos traumatizados pela guerra.    

e) fauvismo, corrente artística cujo nome deriva de 

“fauve”, fera em francês, que tinha por objetivo 

retratar o mundo bárbaro, não civilizado, porém 

exótico e capaz de apresentar novos paradigmas de 

modernidade à Europa arrasada após a guerra.    

 

   

Texto para as próximas 2 questões:  
 

EXAUSTO 
 

Eu quero uma licença de dormir, 

perdão pra descansar horas a fio, 

sem ao menos sonhar 

a leve palha de um pequeno sonho. 

Quero o que antes da vida 

foi o sono profundo das espécies, 

a graça de um estado. 

Semente. 

Muito mais que raízes. 
PRADO, Adélia. Exausto. Disponível em <http://byluleoa-

tecendopalavras.blogspot.com.br/>. Acesso em 31/07/17.  
 

11. Qual das palavras a seguir substituindo a palavra 

semente no verso 8, acarretaria mudança de sentido?  

a) origem   b) grão    

c) princípio      d) vida    

e) início    

 

12.  Nas opções abaixo, encontram-se cinco afirmações 

sobre o poema. Qual delas está estritamente 

relacionada à escolha lexical feita pela autora?  

a) As pessoas trabalham tanto que ultrapassam seus 

próprios limites.    
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b) Produzir é fundamental ao consumismo, ao 

mercado. Isso é tão fortemente marcado em nossa 

sociedade que estar à toa por um momento pode 

parecer uma falha grave.    

c) Descansar é fundamental ao ser humano e só por 

meio do descanso pode-se repor as energias 

necessárias para o funcionamento do organismo.     

d) Licença e perdão indicam que o desejo expresso no 

poema não é usualmente algo de que se usufrui.     

e) Atualmente vive-se em constante agitação e isso tem 

levado a humanidade a um estado depressivo.     

 

Texto para a próxima questão: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vossas Excelências, Sr. Secretário-Geral da ONU, Sr. 

Presidente da Assembleia-Geral, Sr. Diretor Executivo 

da ONU Mulheres e demais convidados ilustres, 

Hoje estamos aqui lançando a campanha HeForShe. 

Eu estou falando com vocês porque precisamos de 

ajuda. Queremos acabar com a desigualdade de 

gêneros, e para fazer isso, todo mundo precisa estar 

envolvido. Essa é a primeira campanha desse tipo na 

ONU. Precisamos mobilizar tantos homens e garotos 

quanto possível para a mudança. Não queremos só 

falar sobre isso. Queremos tentar e ter certeza de que é 

algo possível. [...] 

Feminismo, por definição é a crença de que homens e 

mulheres devem ter oportunidades e direitos iguais. É a 

teoria da igualdade política, econômica e social entre 

os sexos. Eu comecei a questionar as suposições 

baseadas em gênero quando eu tinha oito anos. Fui 

chamada de mandona porque queria dirigir uma peça 

escolar, mas os meninos, mesmo agindo parecido, não 

eram chamados assim. Aos quatorze anos, fui 

sexualizada por membros da imprensa. Com quinze 

anos, minhas amigas começaram a sair dos times 

esportivos porque não queriam parecer masculinas. 

Aos 18, meus amigos homens não podiam expressar 

seus sentimentos.  

Eu decidi que eu era uma feminista. Isso não parecia 

complicado para mim. Mas minhas pesquisas recentes 

mostraram que feminismo virou uma palavra não 

muito popular. Aparentemente, eu estou entre as 

mulheres que são vistas como muito fortes, muito 

agressivas, anti-homens, não atraentes. 

Por que essa palavra, feminismo, se tornou tão 

impopular?  

Eu sou da Inglaterra e eu acho que é direito que me 

paguem o mesmo tanto que meus colegas de trabalho 

do sexo masculino ganham. Eu acho que é direito 

tomar decisões sobre meu próprio corpo. Eu acho que 

é direito que mulheres estejam envolvidas e me 

representando em políticas e decisões tomadas no meu 

país. Eu acho que é direito que, socialmente, eu receba 

o mesmo respeito que os homens. Mas, infelizmente, 

eu posso dizer que não existe nenhum país no mundo 

em que todas as mulheres possam esperar ver, de fato, 

esses direitos. 

Homens, eu gostaria de usar essa oportunidade para 

apresentar o convite formal. Igualdade de gêneros é 

problema de vocês também. [...] Eu vi jovens homens 

sofrendo de doenças, incapazes de pedirem ajuda por 

medo de que isso os tornasse menos homens. No Reino 

Unido, suicídio é a maior causa de morte entre homens 

de 20 a 49 anos, superando acidentes de carro, câncer e 

doenças de coração. 

Se os homens não precisarem ser agressivos, as 

mulheres não serão obrigadas a serem submissas. Se os 

homens não tiverem a necessidade de controlar, as 

mulheres não precisarão ser controladas. Tanto homens 

quanto mulheres deveriam ser livres para serem 

sensíveis. Tanto homens quanto mulheres deveriam ser 

livres para serem fortes.  
Emma Watson na ONU. Disponível em: 

http://www.quedelicianegente.com/2014/09/emma-watson-faz-

discurso-inspirador.html. Tradução de Nathália Campos (adaptada) 
 

13. As palavras de Emma Watson apresentam um tom 

predominantemente: 

a) mercadológico.  b) informal. 

c) sentimental.   d) impositivo. 

e) argumentativo. 

 

Textos para as próximas duas questões. 
 

Texto 1 – Competências avaliadas na Redação 

ENEM 
 

I – Demonstrar domínio da norma culta da língua 

escrita. 
 

II – Compreender a proposta de redação e aplicar 

conceitos das várias áreas de conhecimento para 

desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do 

texto dissertativo-argumentativo. 
 

III – Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa 

de um ponto de vista. 
 

IV – Demonstrar conhecimento dos mecanismos 

linguísticos necessários para a construção da 

argumentação. 
 

V – Elaborar proposta de solução para o problema 

abordado, mostrando respeito aos valores humanos e 

considerando a diversidade sociocultural. 
           

(Fonte: www.enem.inep.gov.br) 

 

Texto 2 – Redação feita pela aluna Amanda 

Carvalho Maia Castro (ENEM 2015), a partir do 

tema “A persistência da violência contra a mulher 

na sociedade brasileira”. 

http://www.quedelicianegente.com/2014/09/emma-watson-faz-discurso-inspirador.html
http://www.quedelicianegente.com/2014/09/emma-watson-faz-discurso-inspirador.html
http://www.enem.inep.gov.br/
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 A violência contra a mulher no Brasil tem 

apresentado aumentos significativos nas últimas 

décadas. De acordo com o Mapa da Violência de 

2012, o número de mortes por essa causa aumentou 

em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o 

balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos 

de violência contra a mulher, dentre esses a 

psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa 

problemática persiste por ter raízes históricas e 

ideológicas. 

 O Brasil ainda não conseguiu se desprender 

das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá 

porque, ainda no século XXI, existe uma espécie de 

determinismo biológico em relação às mulheres. 

Contrariando a célebre frase de Simone de Beavouir 

“Não se nasce mulher, torna-se mulher”, a cultura 

brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino 

tem a função social de se submeter ao masculino, 

independentemente de seu convívio social, capaz de 

construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os 

comportamentos violentos contra as mulheres são 

naturalizados, pois estavam dentro da construção 

social advinda da ditadura do patriarcado. 

Consequentemente, a punição para este tipo de 

agressão é dificultada pelos traços culturais existentes, 

e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. 

 Além disso, há o estigma do machismo na 

sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia 

da superioridade do gênero masculino em detrimento 

do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse 

viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas 

como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas 

desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem 

recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do 

medo, na qual o sexo feminino tem medo de se 

expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer 

violência física ou psicológica de seu progenitor ou 

companheiro. Por conseguinte, o número de casos de 

violência contra a mulher reportados às autoridades é 

baixíssimo, inclusive os de reincidência. 

 Pode-se perceber, portanto, que as raízes 

históricas e ideológicas brasileiras dificultam a 

erradicação da violência contra a mulher no país. 

Para que essa erradicação seja possível, é necessário 

que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de 

propagação de informação para promover a 

objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir 

campanhas governamentais para a denúncia de 

agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso 

que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para 

aumentar a punição de agressores, para que seja 

possível diminuir a reincidência. Quem sabe, assim, o 

fim da violência contra a mulher deixe de ser uma 

utopia para o Brasil. 
Fonte: http://g1.globo.com/educacao/noticia/leia-redacoes-do-enem 

 

14. O trecho em negrito no primeiro parágrafo da 

redação corresponde mais especificamente: 

a) à tese do texto. 

b) ao assunto geral. 

c) ao tema. 

d) ao detalhamento de soluções. 

e) ao desenvolvimento argumentativo. 

 

15. Sabendo-se que dentre os textos motivadores da 

prova de Redação ENEM 2015 não havia texto algum 

da autora Simone de Beauvoir, constata-se que: 

a) a aluna, apesar de ter feito uma boa redação, nesse 

ponto, fugiu ao tema proposto. 

b) não houve um aproveitamento adequado dos textos 

motivadores. 

c) a aluna se mostrou atenta à competência “II” do 

Exame. 

d) houve um equívoco de compreensão entre as 

competências “II” e “III”. 

e) os direitos humanos não foram plenamente 

respeitados, pois a afirmação de Simone de Beauvoir é 

explicitamente ofensiva. 

 

 

MATEMÁTICA 
 

16. Os números com relação aos roubos e furtos de 

veículos no Brasil são alarmantes. Para se protegerem, 

muitas pessoas preferem utilizar estacionamentos. Um 

estacionamento destina 
1

3
 de suas vagas para motos, 

1

2
 para automóveis e as 10 vagas restantes para 

veículos de maior porte. O total de vagas que o 

estacionamento possui é 

a) 12   b) 15   c) 20 

d) 60   e) 120 

 

17. Paula tem numa caixa 49 bolinhas azuis e uma 

vermelha. Quantas bolinhas Paula azuis deve tirar para 

que 90% das bolinhas restantes na caixa sejam azuis? 

a) 4   b) 10   c) 29 

d) 39   e) 40 

 

18. Dado o plano alfa e os pontos A, B, C e D, sabe-se 

que DC  é perpendicular ao plano alfa. Já os 

segmentos AB e  BC estão contidos no plano alfa. 

Sabe-se também que AB  = 6 cm, BC  = 8 cm e  

DC = 21  cm. 

 
A medida do segmento formado pelos pontos A e D é  

a) 10 cm   b) 3,5 cm          c) 2,5 cm  

d) 11 cm   e) 4,5 cm 

 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/leia-redacoes-do-enem
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19. A rampa é uma das soluções mais empregadas 

quando se projeta uma edificação com acessibilidade 

para pessoas com mobilidade reduzida. O esboço de 

um projeto com acessibilidade está representado a 

seguir. 

 
 

Esse projeto é constituído por 2 rampas, de mesma 

inclinação α, interligadas por uma plataforma quadrada 

e horizontal. A distância indicada por x é igual a  

a) 6,00 m.   b) 9,60 m.          c) 4,80 m.  

d) 10,80 m.   e) 7,20 m. 

 

20. Uma rede de supermercados fornece a seus clientes 

um cartão de crédito cuja identificação é formada por 3 

letras distintas (dentre 26), seguidas de 4 algarismos 

distintos. Uma determinada cidade receberá os cartões 

que têm L como terceira letra, o último algarismo é 

zero e o penúltimo é 1. A quantidade total de cartões 

distintos oferecidos por tal rede de supermercados para 

essa cidade é  

a) 33 600.   b) 37 800.  

c) 43 200.    d) 58 500.  

e) 67 600. 

 

21. Um dado convencional e uma moeda, ambos não 

viciados, serão lançados simultaneamente. Uma das 

faces da moeda está marcada com o número 3 e a outra 

com o número 6. A probabilidade de que a média 

aritmética entre o número obtido da face do dado e o 

da face da moeda esteja entre 2 e 4 é igual a  

a) 
1

3
      b) 

2

3
      c) 

1

2
    

d) 
3

4
      e) 

1

4
    

 

22. A figura abaixo representa um cilindro circunscrito 

a uma esfera 

 
 

Se V1 é o volume da esfera e V2 é o volume do 

cilindro, então a razão 
1

2 1

V

V V−
 é 

 

a) 1/3    b) ½   c) 1 

d) 2   e) 3 

 

23. Na figura a seguir, ABCD é um tetraedro regular 

de lado a. Sejam E e F os pontos médios de AB eCD , 

respectivamente.  

 
Então, o valor de EF é: 

a) 
2

a
   b) 

2

2

a
           c) 

2

4

a
 

d) 
3

2

a
  e) 

3

4

a
 

 

24. Dadas as matrizes ( )
2 2ij

A a


= , tal que 

+ =
= 



 se 

0  se 
ij

i j i j
a

i j  

e ( )
2 2ij

B b


=  tal que 

2 3ijb i j= − , 

então A B+  é igual a: 

a) 
1 4

1 2

− 
 
− − 

   b) 
1 4

1 2

− 
 
− − 

 

c) 
1 4

1 2

− 
 
 

   d) 
1 4

1 2

− 
 
 

 

e) 
1 4

1 2

 
 
 

 

 

25. Timóteo e sua irmã Maria foram com seu cachorro 

Pinguinho à farmácia de seu avô. Lá encontraram uma 

velha balança com defeito que só indicava 

corretamente pesos superiores a 60 kg. Assim eles se 

pesaram dois a dois e obtiveram as seguintes marcas: 

– Timóteo e o cão pesam juntos 87 kg; 

– Timóteo e Maria pesam 123 kg e 
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– Maria e Pinguinho pesam 66 kg. 
 

Podemos afirmar que: 

a) Cada um deles pesa menos que 60 kg. 

b) Dois deles pesam mais que 60 kg. 

c) Maria é a mais pesada dos três. 

d) O peso de Maria é a média aritmética dos pesos de 

Timóteo e de Pinguinho. 

e) Timóteo é mais pesado que Maria e Pinguinho 

juntos. 

 

   

HISTÓRIA 
 

26. Com a publicação do livro do economista inglês 

Hobson, Imperialismo, um estudo, em 1902, difundiu-

se o significado moderno da expressão “imperialismo”, 

que passou a ser entendido como  

a) um esforço despendido pelas economias centrais, no 

sentido de promover as economias periféricas.  

b) a condição prévia e necessária ao incremento do 

desenvolvimento industrial nos países capitalistas.  

c) um acordo entre as potências capitalistas, visando 

dividir, de forma pacífica, os mercados mundiais.  

d) a expansão econômica e política em escala mundial 

das economias capitalistas na fase monopolista.  

e) o “fardo do homem branco”, um empreendimento 

europeu, procurando expandir a civilização na África.  

 

27. A Guerra Civil Norte-americana (1861- 65) 

representou uma confissão de que a sistema político 

falhou, esgotou os seus recursos sem encontrar uma 

solução (para os conflitos políticos mais importantes 

entre as grandes regiões norte-americanas, a Norte e a 

Sul). Foi uma prova de que mesmo numa das 

democracias mais antigas, houve uma época em que 

somente a guerra podia superar os antagonismos 

políticos.  
Eisenberg, Peter Louis. Guerra civil americana. S. Paulo, 

Brasiliense,1982.  
 

Dentre os conflitos geradores dos antagonismos 

políticos referidos no texto está a  

a) manutenção, pela sociedade sulista, do regime de 

escravidão, o que impediria a ampliação do mercado 

interno para o escoamento da produção industrial 

nortista.  

b) opção do Norte pela produção agrícola em larga 

escala voltada para o mercado externa o que chocava 

com a concorrência dos sulistas que tentavam a mesma 

estratégia.  

c) necessidade do Sul de conter a onda de imigração da 

população nortista para seus territórios, o que ocorria 

em função da maior oferta de trabalho e da 

possibilidade do exercício da livre-iniciativa.  

d) ameaça exercida pelos sulistas aos grandes 

latifundiários nortistas, o que se devia aos constantes 

movimentos em defesa da reforma agrária naquela 

região em que havia concentração da propriedade da 

terra.  

e) adesão dos trabalhadores sulistas ao movimento 

trabalhista internacional, o que ameaçava a 

estabilidade das relações trabalhistas praticadas na 

região norte. 

 

28. O Segundo Reinado, preso ao seu contexto 

histórico, não foi capaz de dar resposta às novas 

exigências de mudanças. Quando se analisa a 

desagregação da ordem monárquica imperial brasileira, 

percebe-se que ela se relacionou principalmente com a:  

a) estrutura federativa vigente e a conspiração tutelada 

pelo exército.  

b) bandeira do socialismo levantada pelos positivistas.  

c) eliminação da discriminação entre brancos e negros.  

d) forte diferenciação ideológica entre os partidos 

políticos.  

e) abolição da escravidão e o desinteresse das elites 

agrárias com a sorte do Trono. 

 

29. Por que o período compreendido entre 1894 e 1930 

pode ser chamado de República das Oligarquias? 

a) Neste período apenas os grupos sociais elitistas 

assumiam funções públicas importantes, como governo 

de estados e presidência da república. 

b) Porque os grupos urbanos e rurais desenvolveram 

uma aliança na qual os cargos políticos eram repartidos 

entre os membros das elites  

c) Porque não havia a menor possibilidade de 

participação popular, quer no lançamento de 

candidaturas, quer no processo eleitoral. 

d) Porque apenas um grupo social dominava a política 

nacional, e usava seus cargos para obter benefícios 

exclusivos, não beneficiando os outros grupos sociais. 

e) Porque ainda existia um resquício de monarquismo, 

o que garantia a existência de uma Aristocracia Rural 

que ainda preservava títulos. 

 

30. O período entre as duas guerras mundiais (1919-

1939) foi marcado por:  

a) crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia 

e polarização ideológica entre fascismo e comunismo.  

b) sucesso do capitalismo, do liberalismo e da 

democracia e coexistência fraterna entre fascismo e 

comunismo.  

c) estagnação da economias socialistas e capitalistas e 

aliança entre os E.U.A. e a U.R.S.S. para deter o 

avanço fascista na Europa.  

d) prosperidade das economias capitalista e socialistas 

e aparecimento da guerra fria entre os E.U.A e a 

U.R.S.S.  

e) coexistência pacífica entre os blocos americanos e 

soviético e surgimento do capitalismo monopolista. 

 
 

 

GEOGRAFIA 
 

31. Leia a notícia abaixo:  
 

Israel anunciou a retomada dos ataques aéreos a Gaza, 

após militantes palestinos terem disparados foguetes 
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contra o território israelense após o final de um período 

de 72 horas de cessar-fogo, encerrado na manhã desta 

sexta-feira.  

O Exército israelense classificou os ataques como 

“inaceitáveis, intoleráveis e míopes”. O grupo 

militante palestino Hamas, que controla a Faixa de 

Gaza, havia rejeitado a extensão do cessar-fogo, 

alegando que Israel não atendeu suas demandas. O 

atual conflito na Faixa de Gaza já dura um mês, sem 

perspectivas de um acordo de longo prazo que coloque 

fim à violência que já matou mais de 1.900 pessoas, a 

maioria civis.  
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/08/140730_gaza_e

ntenda_gf_lk.shtml. Acesso em 10/8/2014  
 

Em relação a esse território, afirma-se 

CORRETAMENTE que  

a) está ocupado por tropas israelenses desde 1995, 

quando começaram os assentamentos, e o governo 

judeu, desde então, se recusa a abrir negociações, 

enquanto a parte ocidental de Jerusalém não for 

devolvida pelo Hamas, que a ocupou em 2007.  

b) foi ocupado por Israel, durante a guerra dos seis 

dias, em 1967, e devolvido para a Autoridade Nacional 

Palestina em 2005. Atualmente é controlado pelo 

Hamas, que venceu as eleições parlamentares de 2006 

e rompeu com o partido moderado Fatah.  

c) pertence ao Egito, desde que o território palestino 

foi desfeito, após o primeiro conflito entre árabes e 

israelenses, em 1948. Em 2006, com a vitória do 

Hamas nas eleições parlamentares, os atuais 

assentamentos palestinos começaram a ser criados.  

d) é atualmente controlado pelo Hamas, partido que 

chegou ao poder com apoio do governo americano, que 

via nesse grupo o catalisador para a complementação 

do processo de paz iniciado em 2005, com a assinatura 

do Tratado de Oslo. Como em décadas anteriores, a 

Faixa de Gaza foi palco de mais um conflito entre 

palestinos e israelenses.  

e) tornou-se independente em 2006 com o apoio da 

Rússia e da China. Atualmente é controlado pelo 

Hamas, o braço moderado da ANP, e tem como 

principal objetivo, pela diplomacia, a anexação integral 

da Cisjordânia para constituir o Estado Palestino.  

 

32. O atentado em série mudou o mundo – da 

geopolítica às relações pessoais. A reação americana 

envolveu a deflagração de duas guerras – com o 

Afeganistão e com o Iraque – e uma caçada de quase 

dez anos pelo saudita Osama Bin Laden, responsável 

pelos ataques. Quando Bin Laden foi localizado e 

morto, as liberdades civis e os direitos humanos 

estavam comprometidos em nome da segurança. 
ATAQUE terrorista contra as torres gêmeas em 2001. 

Disponível em: <http://istoe.com.br>. Acesso em: 26 set. 2016. 

Dentre os efeitos, para a política internacional, do 

ataque às torres gêmeas do World Trade Center em 

Nova York, pode-se destacar  

a) A intervenção dos países árabes em Israel, por 

considerarem aquele país responsável pelo 

desequilíbrio nas relações comerciais do Mediterrâneo.    

b) As ações da chamada Primavera Árabe, dirigidas 

contra os países petrolíferos da Península Arábica e do 

mar da Arábia.    

c) O fortalecimento de governos autoritários em países 

do leste europeu especialmente a Grécia e a Áustria.    

d) As sucessivas guerras do Yom Kippur, travadas pelo 

Estado de Israel contra o Estado Palestino e os países 

asiáticos, na disputa por um acesso ao mar 

Mediterrâneo.     

e) A desagregação do Iraque e as disputas étnicas e 

políticas internas, permitindo a proliferação de grupos 

rebeldes e de terroristas, a exemplo do chamado Estado 

Islâmico.    

 

33. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade, entre as 

décadas de 1980 e 1990, gerou expectativas de que 

seria instaurada uma ordem internacional marcada pela 

redução de conflitos e pela multipolaridade. 
 

O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria 

apresenta  

a) o aumento de conflitos internos associados ao 

nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo 

religioso e ao fortalecimento de ameaças como o 

terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado.    

b) o fim da corrida armamentista e a redução dos 

gastos militares das grandes potências, o que se 

traduziu em maior estabilidade nos continentes 

europeu e asiático, que tinham sido palco da Guerra 

Fria.    

c) o desengajamento das grandes potências, pois as 

intervenções militares em regiões assoladas por 

conflitos passaram a ser realizadas pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), com maior envolvimento 

de países emergentes.    

d) a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, 

que afastou a possibilidade de um conflito nuclear 

como ameaça global, devido à crescente consciência 

política internacional acerca desse perigo.    

e) a condição dos EUA como única superpotência, mas 

que se submetem às decisões da ONU no que concerne 

às ações militares.    

   

34. Na década de 1970, a União Soviética começou a 

apresentar baixo dinamismo econômico e defasagem 

tecnológica em relação aos países capitalistas. Neste 

cenário, em 1985, Mikhail Gorbatchev iniciou 

reformas com o intuito de recolocar o país no mesmo 

patamar dos concorrentes ocidentais, com medidas que 

promoveram  

a) a criação da Comunidade dos Estados Independentes 

e a promoção da democracia.    

b) a implantação da ditadura do proletariado e a 

condenação dos líderes da resistência.    

c) a reestruturação da economia soviética e a abertura 

política da nação.    

d) a estatização dos meios de produção e a elaboração 

de planos quinquenais.    

e) a implantação do autoritarismo militar e o 

fechamento do Parlamento.    
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35. Nas últimas décadas, muitos países africanos 

registraram um crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB), mas o Continente ainda enfrenta sérios 

problemas socioeconômicos. Considere as seguintes 

afirmativas sobre a África Subsaariana. 
 

I. Enfrenta altos índices de pessoas infectadas pelo 

vírus HIV e pela malária. 

II. Sofre limitações no desenvolvimento da produção 

local, pois está fora das prioridades dos mercados 

mundiais. 

III. Ainda enfrenta as consequências de décadas de 

diversas guerras civis, apesar de terem sido cessadas 

no início da década de 2010. 

Das afirmativas acima, pode-se dizer que  

a) apenas I está correta.    

b) apenas II está correta.    

c) apenas I e II estão corretas.    

d) apenas II e III estão corretas.    

e) I, II e III estão corretas.    
 
 

FÍSICA 
 

36. Um termômetro foi graduado segundo uma escala 

arbitrária X, de tal forma que as temperaturas 10ºX e 

80ºX correspondem a 0ºC e 100ºC, respectivamente. A 

temperatura em X que corresponde a 50ºC é: 

a) 40ºX   b) 45ºX              c) 50ºX 

d) 55ºX   e) 60ºX 

 

37. Uma quantidade de água líquida de massa 

m = 200 g, a uma temperatura de 30 Cº, é colocada em 

um calorímetro junto a 150 g de gelo a 0 Cº. Após 

atingir o equilíbrio, dado que o calor específico da 

água é c = 1,0 cal/(g . Cº) e o calor latente de fusão do 

gelo é L = 80 cal/g, calcule a temperatura final da 

mistura gelo + água. 

a) 10°C   b) 0°C              c) 15°C 

d) 30°C   e) 60°C 

 

38. Um pequeno prego se encontra diante de um 

espelho côncavo, perpendicularmente ao eixo 

óptico principal, entre o foco e o espelho. A imagem 

do prego será: 

a) real, invertida e menor que o objeto; 

b) virtual, invertida e menor que o objeto; 

c) real, direta e menor que o objeto; 

d) virtual, direta e maior que o objeto; 

e) real, invertida e maior que o objeto.  

 

39. Um objeto tem altura ho = 20 cm e está localizado a 

uma distância do = 30 cm de uma lente. Esse 

objeto produz uma imagem virtual de altura 

hi = 4,0 cm. A distância da imagem à lente, a distância 

focal e o tipo da lente são, respectivamente: 

a) 6,0 cm; 7,5 cm; convergente; 

b) 1,7 cm; 30 cm; divergente; 

c) 6,0 cm; -7,5 cm; divergente; 

d) 6,0 cm; 5,0 cm; divergente; 

e) 1,7 cm; -5,0 cm; convergente. 

40. Marque a alternativa correta a respeito do 

fenômeno da refração da luz. 

a) A refração é caracterizada pela mudança de meio de 

propagação da luz, que sempre ocasiona aumento em 

sua velocidade. 

b) O índice de refração é definido como sendo a razão 

entre a velocidade da luz em um meio qualquer e a 

velocidade da luz no vácuo. 

c) A lei de Snell só pode ser aplicada quando a 

refração ocorre entre o ar e um meio qualquer. 

d) Na passagem do maior para o menor índice de 

refração, a luz sofre aumento em sua velocidade. 

e) Na passagem do menor para o maior índice de 

refração, a luz sofre aumento em sua velocidade. 
 

 

BIOLOGIA 
 

41. Os anfíbios são animais que apresentam 

dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos 

anfíbios, a pele é de fundamental importância para a 

maioria das atividades vitais, apresenta glândulas de 

muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas 

gasosas e, também, pode apresentar glândulas de 

veneno contra micro-organismos e predadores. 

Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas 

características dos anfíbios representam a:  

a) lei do uso e desuso.  

b) atrofia do pulmão por causa do uso contínuo da 

pele.  

c) transmissão de caracteres adquiridos aos 

descendentes.  

d) futura extinção desses organismos, pois estão mal 

adaptados.  

e) seleção de adaptações em função do meio ambiente 

em que vivem. 

 

42. Nas figuras 1 e 2 a seguir, estão representados os 

ciclos de duas endemias que ocorrem no Brasil. 
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Quais são, respectivamente, as doenças representadas 

nas figuras 1 e 2?  

a) Raiva e febre amarela  

b) Leptospirose e dengue  

c) Raiva e malária  

d) Leptospirose e febre amarela  

e) Leishmaniose e dengue 

 

43. A classificação dos seres vivos baseia-se em 

princípios evolutivos, e os grupos de organismos que 

descendem de um ancestral comum exclusivo são 

chamados de grupos naturais. As relações entre os 

grupos de seres vivos podem ser representadas por 

diagramas denominados cladogramas (clado = ramo). 

Este cladograma resume os principais passos da 

evolução das plantas, considerando-se o conhecimento 

atual. 

 
Com base na análise do cladograma, considere as 

afirmativas. 

a) O caráter representado pela letra B corresponde a 

flores e frutos; e pela letra C, à semente.  

b) Nos grupos abaixo do caráter representado pela letra 

C não ocorrem sementes.  

c) Todos os grupos acima do caráter representado pela 

letra A apresentam vasos condutores de seiva.  

d) O caráter representado pela letra C aparece 

exclusiva- mente em gimnospermas.  

e) Nos grupos abaixo do caráter representado pela letra 

B, a reprodução ocorre independentemente da água. 

 

44. Considere o quadro a seguir sobre algumas 

características encontradas entre os artrópodes. 
 

 
 

A, B, C e D podem ser, respectivamente:  

a) cigarra, aranha, camarão e lagosta.  

b) abelha, percevejo, lagostim e lacraia.  

c) barata, piolho, cravo e piolho-de-cobra.  

d) gafanhoto, carrapato, siri e lacraia.  

e) escorpião, pulga, camarão e piolho-de-cobra. 

45. O transporte de oxigênio, a defesa orgânica e a 

coagulação sanguínea são feitos, respectivamente, por:  

a) leucócitos, plaquetas e hemácias.  

b) leucócitos, hemácias e plaquetas.  

c) hemácias, leucócitos e plaquetas.  

d) plaquetas, hemácias e leucócitos.  

e) hemácias, plaquetas e leucócitos. 

 

 

QUÍMICA 
 

46. Um lago está com sua população de peixes em 

sério declínio, por causa da baixa oxigenação da água. 

Entre as alternativas possíveis para reverter o quadro, 

um engenheiro ambiental recomendou o uso de um 

borbulhador de oxigênio, capaz de expelir bolhas do 

gás com alto diâmetro interno. Considerando o 

objetivo em questão, essa estratégia mostra-se 

a) ineficaz, pois os peixes não respiram oxigênio, 

afinal a maioria deles possui brânquias, e não pulmões. 

b) menos eficaz, pois para um mesmo volume de gás, a 

oxigenação seria mais eficiente com bolhas menores. 

c) menos eficaz, pois os peixes se utilizam do oxigênio 

presente nas moléculas de H2O. 

d) mais eficaz, pois as bolhas grandes possuem a mais 

alta razão volume/área, por serem esferas. 

e) mais eficaz, pois, para um mesmo volume de gás, 

cabe mais oxigênio em bolhas maiores que em bolhas 

menores. 

 

47. O desagradável cheiro de peixe podre ocorre 

devido a degradação de matéria orgânica formando 

amina que é malcheirosa, sendo que esta amina pode 

ser, entre outras, a metilamina, que apresenta o 

seguinte equilíbrio iônico: 
 

CH3–NH2 + H2O ⇄ CH3–NH3
+ + OH-. 

 

 Para minimizar o efeito da amina e o consequente mau 

cheiro, alguns cozinheiros costumam lavar os filés de 

peixe em vinagre ou suco de limão antes de cozinha-lo.  

A partir da leitura do texto, conclui-se que a ação do 

vinagre ou suco de limão deve-se 

a) ao fato de ser ácido deslocando o equilíbrio citado 

no texto para a esquerda produzindo menor 

concentração de íons que são malcheirosos. 

b) ao fato de ser ácido deslocando o equilíbrio citado 

no texto para a direita diminuindo a concentração de 

metilamina que é mau cheirosa. 

c) ao fato de ser ácido deslocando o equilíbrio citado 

no texto para a direita diminuindo a concentração de 

íons que são malcheirosos. 

d) ao fato de ser básico deslocando o equilíbrio citado 

no texto para a esquerda produzindo menor 

concentração de íons que são malcheirosos. 

e) ao fato de ser ácido deslocando o equilíbrio citado 

no texto para a direita diminuindo a concentração de 

metilamina que é mau cheirosa. 
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48. As tinturas contendo corantes permanentes são as 

mais utilizadas mundialmente devido à sua 

versatilidade, facilidade de aplicação e durabilidade da 

cor. Estes corantes possuem alto valor econômico 

agregado, pois são responsáveis por 80% do mercado 

mundial. A química destes corantes é baseada nos 

processos tecnológicos desenvolvidos há mais de 150 

anos. Os produtos usados na tintura permanente são 

baseados na reação entre dois componentes que são 

misturados antes do uso, em meio oxidativo e pH 

alcalino. O corante propriamente dito é formado no 

próprio cabelo, por meio de reações químicas. 

A tintura permanente requer basicamente 3 

componentes: o agente precursor (...); o agente 

acoplador que é formado por compostos aromáticos m-

substituídos com grupos doadores de elétrons (...); e o 

terceiro componente é o oxidante em meio alcalino, 

preponderantemente peróxido de hidrogênio na 

presença de amônia. 

A figura abaixo mostra dois compostos orgânicos que 

podem ser utilizados na tintura permanente: 
 

 
De acordo com o texto, um destes componentes é o 

agente precursor cuja função orgânica é 

a) amina, enquanto que o agente acoplador apresenta 

função orgânica álcool. 

b) álcool, enquanto que o agente acoplador apresenta 

função orgânica álcool. 

c) fenol enquanto que o agente acoplador apresenta 

função orgânica amina. 

d) amina, enquanto que o agente acoplador é o 

composto inorgânico peróxido. 

e) amina, enquanto que o agente acoplador apresenta 

função orgânica fenol. 

 

49. Em um béquer foram misturados 200 mL de uma 

solução aquosa de cloreto de cálcio de concentração 

0,5 mol.L–1 e 300 mL de uma solução 0,8 mol.L–1 de 

cloreto de sódio. A solução obtida apresenta 

concentração de ânion cloreto de aproximadamente: 

a) 0,34 mol.L–1   b) 0,65 mol.L–1 

c) 0,68 mol.L–1   d) 0,88 mol.L–1 

e) 1,3 mol.L–1 

 

50. O hidrogênio é considerado o combustível do 

futuro, pois não é poluente, afinal de contas ao ser 

queimado produz apenas água. Nota-se também, como 

mostra o diagrama abaixo, que há uma diferença na 

quantidade de calor liberado dependendo do estado 

físico do produto formado. 
 

 
 

Deste modo, ao queimar 10 gramas de hidrogênio 

(massa molar 2 g.mol-1) podem ser liberadas as 

quantidades de calor: 

a) 57,8 kcal (produto gasoso) e 68,3 kcal (produto 

líquido) 

b) 578 kcal (produto gasoso) e 683 kcal (produto 

líquido) 

c) 289 kcal (produto gasoso) e 341,5 kcal (produto 

líquido) 

d) 683 kcal (produto gasoso) e 578 kcal (produto 

líquido) 

e) 341,5 kcal (produto gasoso) e 289 kcal (produto 

líquido) 


