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CADERNO 7

 1. Este caderno contém 66 questões, das seguintes áreas 
do conhecimento: Ciências da natureza, Matemática, 
Ciências humanas e Linguagens.

 2. Todas as questões deste caderno têm cinco alternativas 
e somente uma deverá ser assinalada como resposta.

 3. Leia atentamente cada questão e elabore a resolução 
neste caderno.

 4. Preencha a folha de respostas com caneta preta ou azul. 
A questão que apresentar rasuras será anulada.

 5. Ao terminar, entregue a folha de respostas e fi que com 
este caderno.
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questão 2

(UEL-PR) –

 A figura seguinte representa a quantidade de moléculas 
de frutose e glicose, em solução aquosa, a 25 °C e em 
equilíbrio químico, de acordo com a equação:

Frutose(aq) ⇌ Glicose(aq)

Reprodução/UEL

A constante de equilíbrio a 25 °C para a reação é igual a:

a	0,28

b	0,40

c	0,83

d	1,00

e	1,20

questão 3

(PUC-RS) –

O monóxido de dinitrogênio, quando inalado em 
pequenas doses, produz uma espécie de euforia, daí 
ser chamado de gás hilariante. Ele pode ser obtido por 
meio da decomposição do nitrato de amônio, conforme 
equação representada a seguir:

NH4NO3(s) ⇌ N2O(g) + 2 H2O(g)  ∆H = – 36 kJ/mol

Com relação a essa reação em equilíbrio, está correto o 
que se afirma em:

a	a produção de monóxido de dinitrogênio aumenta 
com o aumento de temperatura.

b	a adição de um catalisador aumenta a formação do 
gás hilariante.

c	o equilíbrio químico é atingido quando as concentra-
ções dos produtos se igualam.

d	um aumento na concentração de água desloca o 
equilíbrio químico no sentido da reação de formação 
do monóxido de dinitrogênio.

e	uma diminuição na concentração de monóxido de 
dinitrogênio desloca o equilíbrio químico no sentido 
da reação de decomposição do nitrato de amônio.

CIÊNCIAs DA NAtuReZA
QUESTÕES DE 1 A 18

questão 1

(UECE-adaptada) –

São colocados 8,0 mols de amônia num recipiente 
fechado de 5,0 litros de capacidade. Acima de 450 °C, 
estabelece-se, após algum tempo, o equilíbrio:

2 NH3(g) ⇌ 3 H2(g) + N2(g)

Sabendo que a variação do número de mols dos 
participantes está registrada no gráfico a seguir,

podemos afirmar que, nestas condições, a constante de 
equilíbrio, Kc, é igual a:

a	1,08

b	2,16

c	5,40

d	10,80

e	27,00
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questão 4

O ácido acetilsalicílico (AAS) é um medicamento indicado 
como analgésico e anti-inflamatório. Por ser um ácido, 
quando ingerimos o AAS com um pouco de água, ele 
sofre ionização, estabelecendo o seguinte equilíbrio 
químico:

AAS(s) + H2O(l) ⇌ AAS– (aq) + H3O
+(aq)

Na forma ionizada, o AAS não consegue atravessar a 
camada protetora das paredes do estômago, apenas a 
forma neutra é capaz de atravessá-la.

A absorção do AAS no estômago deve-se ao fato de

a	a temperatura no estômago deslocar o equilíbrio 
para formação da forma ionizada.

b	a pressão dentro do estômago ser maior, o que leva 
a reconstituição da forma neutra.

c	o pH do estômago ser ácido, o que leva ao aumento 
da concentração da forma neutra.

d	a ação das enzimas presentes no estômago catali-
sarem a reação no sentido inverso.

e	a presença de água no estômago levar ao aumento 
da concentração da forma ionizada.

questão 5

(PUC-RJ) –

O produto de solubilidade do AgC é 1,8 ⋅ 10 -10 a 298 K. 
Assinale a opção que indica a concentração de íons 
Ag+, que se obtém no equilíbrio, quando se adiciona um 
excesso de AgC em uma solução 0,1 mol/L de NaC.

a	3,6 ⋅ 10-10 mol/L

b	1,8 ⋅ 10-9 mol/L

c	1,8 ⋅ 10-5 mol/L

d	10-5 mol/L

e	10-1 mol/L

questão 6

(PUCC-SP) –

Água e ar contaminados por substâncias compostas 
de chumbo podem provocar alterações cerebrais 
gravíssimas, se ingeridos em altas concentrações ou por 
tempo prolongado. Suponha que se queira eliminar, por 
precipitação, os íons Pb2+(aq) existentes em uma solução.

Dados os produtos de solubilidade, a 25 °C

PbS: 7,0 ⋅ 10-29

PbCrO4: 1,8 ⋅ 10-14

PbCO3: 1,5 ⋅ 10-13

PbC2O4: 8,3 ⋅ 10-12

PbSO4: 1,3 ⋅ 10-9

Das seguintes soluções de sais de sódio, de concentra-
ção 0,01 mol/L, qual irá reter maior quantidade de íons 
Pb2+(aq), na forma do sal insolúvel?

a	carbonato.

b	cromato.

c	oxalato.

d	sulfeto.

e	sulfato.

questão 7

A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura 
mede 60 cm. No mesmo momento, a seu lado, a sombra 
projetada de um poste mede 2 m. Se, mais tarde, a 
sombra do poste diminui 50 cm, a sombra da pessoa 
passou a medir:

a	30 cm

b	45 cm

c	50 cm

d	80 cm

e	90 cm
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questão 8

(UPE) –

Dois espelhos planos, E1 e E2, são posicionados de 
forma que o maior ângulo entre eles seja igual a θ = 240°. 
Um objeto pontual está posicionado à mesma distância d 
até cada espelho, ficando na reta bissetriz do ângulo entre 
os espelhos, conforme ilustra a figura.

Sabendo que a distância entre as imagens do objeto é 
igual a 1,0 m, determine o valor da distância d.

Reprodução/UPE, 2015

a	0,5 m

b	1,5 m

c	2,0 m

d	3,5 m

e	4,0 m

questão 9

(UFMG-adaptada) –

O farol de um automóvel é constituído de um espelho 
côncavo e de uma lâmpada com dois filamentos I e II. Nas 
figuras 1 e 2, V, F e C são, respectivamente, o vértice, 
o foco e o centro de curvatura do espelho.

Quando o farol está em “luz baixa”, apenas o filamento I 
está ligado, e a luz é refletida no espelho paralelamente 
ao seu eixo óptico, como na figura 1. Quando o farol está 
em luz alta, apenas o filamento II está ligado, e o feixe 
de luz refletido é um pouco divergente, como na figura 2.

Reprodução/UFMG

Para que o farol funcione de acordo com essas descri-
ções, a posição dos filamentos deve ser:

a	O filamento I em C e o filamento II à direita de C.

b	O filamento I em C e o filamento II entre C e F.

c	O filamento I em F e o filamento II entre F e C.

d	O filamento I em F e o filamento II entre F e V.

e	O filamento I em V e o filamento II entre V e F.

questão 10

Um objeto de 4 cm de altura situa-se a 60 cm de uma 
lente convergente de 20 cm de distância focal. A distância 
da imagem formada até a lente é:

a	20 cm

b	60 cm

c	30 cm

d	40 cm

e	10 cm



SIMULADO 2020 · ENSINO MÉDIO · CADERNO 76

questão 11

(FGV-SP) –

Em um laboratório de óptica, é realizada uma experiência 
de determinação dos índices de refração absolutos de 
diversos materiais. Dois blocos de mesmas dimensões 
e em forma de finos paralelepípedos são feitos de cristal 
e de certo polímero, ambos transparentes. Suas faces 
de maior área são, então, sobrepostas, e um estreito 
feixe de luz monocromática incide vindo do ar e no ar 
emergindo após atravessar os dois blocos, como ilustra 
a figura.

Reprodução/FGV-SP, 2015

Chamando de nar, npo e ncr aos índices de refração abso-
lutos do ar, do polímero e do cristal, respectivamente, a 
correta relação de ordem entre esses índices, de acordo 
com a figura, é:

a	nar > npo > ncr

b	ncr > npo > nar

c	ncr > nar > npo

d	nar > ncr > npo

e	npo > ncr > nar

questão 12

Uma fonte pontual de luz é colocada no ponto antiprin-
cipal de uma lente convergente circular. Um anteparo 
branco é colocado entre o foco e o antiprincipal opostos 
à fonte de luz, conforme mostrado no diagrama abaixo:

Esse anteparo é quadrado, com lados maiores que o 
dobro do raio da lente. Considerando que a fonte pontual 
é a única fonte de luz no ambiente, então a alternativa 
que melhor representa o padrão de luz (parte clara) e 
sombra (parte escura) que pode ser visto no anteparo é:

a	

b	

c	

d	

e	
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questão 13

Quando pensamos nos pulmões executando suas 
funções respiratórias imaginamos esses órgãos inflando 
de ar e esvaziando em movimentos rítmicos. Porém, 
em alguns animais menos complexos, esses órgãos 
permanecem imóveis e a troca de ar se dá como 
consequência da relação entre as propriedades físicas 
e químicas do ar presente na cavidade pulmonar e as 
mesmas propriedades presentes no ar exterior.

Aponte, dentre as afirmativas a seguir, a que indica o 
nome fornecido pelos biólogos para o pulmão desses 
animais menos complexos e um exemplo de animais 
que o apresentam.

a	Pulmão parenquimatoso – répteis escamados

b	Pulmão de difusão – moluscos bivalves terrestres

c	Pulmão alveolar – ornitorrinco

d	Pulmão passivo – anelídeos oligoquetas

e	Pulmão de saturação – aracnídeos

questão 14

Durante uma expedição, um grupo de estudantes per-
deu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo 
estava perdido, sem água e sob o Sol, os estudantes 
passaram a sentir cada vez mais sede. Consequente-
mente, o sistema excretor desses indivíduos teve um 
acréscimo em um dos seus processos funcionais. 

Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes:

a	aumentou a filtração glomerular.

b	produziu maior volume de urina.

c	produziu urina com menos ureia.

d	produziu urina com maior concentração de sais.

e	reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos.

questão 15

(UEL-PR) –

Analise a figura a seguir.

A criação do homem. Capela Sistina. Michelângelo Buonarroti, 
Vaticano, 1508-1512. (Reprodução UEL-PR)

Os fisiologistas Barreto e Oliveira (2004) identificam, na 
obra A criação do homem, de Michelângelo, o contorno 
do formato do cérebro humano. O cérebro e a medula 
espinhal são centros nervosos.

BARRETO, G.; OLIVEIRA, M. G. A arte secreta  
de Michelangelo. São Paulo: ARX, 2004.

Considerando a origem do impulso nervoso no arco-refle-
xo, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o 
percurso da condução nos neurônios sensorial e motor.

a	No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na di-
reção do axônio para o corpo celular e deste para o 
dendrito, do mesmo modo que no neurônio motor.

b	No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na di-
reção do axônio para o corpo celular e deste para o 
dendrito, sendo o inverso no neurônio motor.

c	No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na di-
reção do dendrito para o axônio e deste para o corpo 
celular, sendo o inverso no neurônio motor.

d	No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na di-
reção do dendrito para o corpo celular e deste para o 
axônio, sendo o inverso no neurônio motor.

e	No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na di-
reção do dendrito para o corpo celular e deste para 
o axônio, do mesmo modo que no neurônio motor.
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questão 16

O sistema digestório pertence ao grupo dos classificados 
como sistemas de nutrição do organismo, junto dos 
sistemas respiratório e cardiovascular. A digestão é o 
processo pelo qual o alimento é reduzido a compostos 
mais simples, absorvidos e distribuídos por meio da 
circulação, o que permite o funcionamento do corpo. 
Baseado nessas informações e em seus conhecimentos 
sobre o assunto, assinale a alternativa correta:

a	A absorção dos nutrientes ocorre na região dos 
cólons ascendente e transverso, localizados no in-
testino delgado. Após esse processo, os nutrientes 
serão direcionados para todas as células do corpo 
por meio da circulação sanguínea.

b	A digestão das proteínas ocorre principalmente na 
boca, mediada pela ação da ptialina, uma enzima 
que atua em pH neutro. Após o processo de diges-
tão, aminoácidos são liberados e absorvidos nas re-
giões do jejuno e íleo.

c	A digestão dos lipídeos é realizada pela ação da bile 
produzida pelo fígado. Esse processo de digestão 
possibilita a aquisição de ácidos graxos e glicerol 
pelo organismo, que são absorvidos e caem direta-
mente na corrente sanguínea.

d	A quimotripsina é uma protease que catalisa a hidró-
lise de ligações glicosídicas, promovendo, assim, 
a digestão de carboidratos como o amido. Após o 
processo de digestão, monossacarídeos são absor-
vidos nas regiões do jejuno e íleo.

e	O nível de renina (enzima que promove a coagula-
ção do leite) presente no estômago é inversamente 
proporcional à idade do indivíduo. Uma vez que no-
vos alimentos são introduzidos na dieta, o nível de 
produção e ação da pepsina aumentará.

questão 17

A atividade endócrina é de fundamental importância para a 
manutenção do equilíbrio homeostático do organismo. Uma 
das glândulas encontradas nesse sistema é a suprarrenal. 
Seu funcionamento é responsável por diversos mecanismos 
de controle interno. São feitas algumas afirmativas sobre 
essa glândula; assinale a alternativa incorreta:

a	O córtex da glândula suprarrenal secreta epinefrina e 
norepinefrina, que são liberadas durante o estresse e 
produzem efeitos semelhantes às respostas simpáticas.

b	Os androgênios, secretados pelo córtex da glându-
la suprarrenal, estimulam o crescimento dos pelos 
axilares e púbicos; participam do surto pré-puberal 
e contribuem para a libido.

c	Os glicocorticoides promovem a degradação das 
proteínas, a gliconeogênese e a lipólise; ajudam na 
resistência ao estresse e atuam como substâncias 
anti-inflamatórias.

d	Os hormônios hiperglicemiantes e hipoglicemiantes 
são liberados pelo pâncreas em resposta à redução 
e à elevação da glicemia, respectivamente.

e	Os mineralocorticoides aumentam a reabsorção de 
sódio e de água, enquanto diminuem a reabsorção de 
potássio. A secreção é controlada pela via renina-angio-
tensina-aldosterona e pela concentração de íons K+.
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questão 18

O controle do pH sanguíneo é de extrema importância 
para a manutenção de um equilíbrio homeostático no 
organismo. Os níveis de CO2 e de O2 são fundamentais 
para o controle da frequência respiratória, alterando, 
assim, os movimentos realizados por esse sistema. Com 
relação ao processo citado, assinale a alternativa correta:

a	As moléculas de gás carbônico originadas na respi-
ração celular difundem-se para o líquido que banha 
os tecidos e são absorvidas pelos capilares. Cerca 
de 70% do gás carbônico permanece dissolvido no 
plasma sanguíneo.

b	A maior parte do gás carbônico reage com a água 
no interior dos tecidos e forma ácido carbônico 
(H2CO3), que rapidamente se dissocia em íons H+ 
e íons bicarbonato (HCO3

–). Essa reação é catalisada 
pela enzima anidrase carbônica.

c	Ao passar pelos capilares teciduais, os íons bicar-
bonato do plasma entram novamente nas hemácias 
e se reassociam a íons H+. Nessa reação, forma-se 
novamente ácido carbônico que, em seguida, trans-
forma-se em água e gás carbônico.

d	Os íons H+ associam-se às moléculas de hemoglo-
bina, enquanto os íons HCO3

- saem das hemácias 
e vão para o plasma sanguíneo, onde contribuem 
para controlar o grau de acidez do sangue. Essa 
reação está representada pela equação a seguir:  
CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3

-.

e	O aumento da concentração de gás carbônico no ar 
inspirado leva a uma alteração na quantidade de ar 
inspirado e não provoca alteração na frequência de 
inspirações.

MAteMÁtICA
QUESTÕES DE 19 A 28

questão 19

(Urca-CE) –

Dadas as matrizes  sendo  

A ⋅ B = C, identifique o valor de x + y. 

a	10

b	40

c	50

d	60

e	80

questão 20

(IFGO) –

O fato de uma loja i atender ou não a uma cidade j é 
representado por 1 ou 0, respectivamente, formalmente 
representado por:

ij {1,se aa loja i atende a cidade j
0, se a loja i não atende a cidade j

Assim, essa situação, no caso de três lojas e quatro 
cidades, pode ser descrita através de 12 valores, supondo 
que esta relação de atendimento ou não seja descrita 
pela matriz 

A=[1 0 1
1 0 1
0 1 0

0
1
1]

A partir dos elementos dessa matriz é correto afirmar 
que:

a	a cidade 3 é atendida por três lojas.

b	a loja 3 não atende a cidade 2.

c	todas as cidades são atendidas por pelo menos 
duas lojas.

d	a loja 2 é a que atende mais cidades.

e	as lojas 1 e 3 atendem às mesmas cidades.
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questão 21

Sobre a equação det(M) = −1, na qual M é a matriz 

[1 2 x
2 x 1
x 1 x] e det(M) é o determinante da matriz M, 

pode-se afirmar corretamente que a equação:

a	não tem raízes reais.

b	tem três raízes reais e distintas.

c	tem três raízes reais, das quais duas são iguais e 
uma diferente.

d	tem três raízes reais e iguais.

e	tem apenas uma raiz real.

questão 22

Seja A uma matriz de ordem 3, de modo que seu deter-
minante é diferente de zero. Seja det(A) o determinante 
dessa matriz. Sabendo-se que det(3A) = det(A²), então 
o determinante da inversa da matriz A é:

a	27

b	3

c	

d	

e	

questão 23

Sejam A e B duas matrizes quadradas invertíveis, de 
ordem 2, em que A ∙B=A+B=[1 2

1 0]. Dessa maneira, a 

inversa da matriz A é:

a	[−1 1
2

−1 0]
b	[ 12 1

2
0 1 ]

c	[ 12 1

1
2 0]

d	[ 1 1
2

1
2

1 ]
e	[ 12 0

1
2 1]

questão 24

(Unioeste-PR-adaptada) –

Um número k é chamado de autovalor de uma matriz 
quadrada A, se este número for uma raiz da equação  
det(A – k ⋅ I) = 0, isto é, se o determinante da matriz 
(A – k ⋅ I) for igual a zero. I é a matriz identidade de mesma 
ordem de A. Com relação ao(s) autovalor(es) da matriz 

A=[2 1
4 −2 ], podemos afirmar que:

a	é igual a zero.

b	é igual ao determinante da matriz A.

c	são dois números racionais distintos.

d	são dois números irracionais distintos.

e	são dois números reais e iguais.

questão 25

(PUC-RJ)

Considere o sistema {2x + ay= 3
x + 2y =1  e assinale a alternativa 

correta. 

a	O sistema tem solução para todo a ∈ R. 

b	O sistema tem exatamente uma solução para a = 2.

c	O sistema tem infinitas soluções para a = 1.

d	O sistema tem solução para a = 4.

e	O sistema tem exatamente três soluções para  
a = − 1.

questão 26

(ITA-SP) –

Se o sistema de equações {x+ y+4 z=2
x+2 y+7z=3
3 x+y+az=b

 é impossível, 

então os valores de a e b são tais que:

a	a = 6 e b ≠ 4

b	a = 6 e b = 4

c	a ≠ 6 e b ≠ 4

d	a ≠ 6 e b = 4

e	a é arbitrário e b ≠ 4
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questão 27

(Umesp) –

Após uma pesquisa sobre o custo de fabricação de três 
brinquedos em três fábricas de plástico, obteve-se o 
seguinte resultado:

Carrinho Boneca Bola

Fábrica A 4,00 5,00 3,00

Fábrica B 5,00 4,00 4,00

Fábrica C 5,00 4,00 3,00

No próximo mês, as três fábricas deverão produzir  
x carrinhos, y bonecas e z bolas cada uma, sendo que 
as fábricas A e B deverão gastar com essa produção 
R$ 260,00 cada uma e a fábrica C, R$ 250,00. Então, 
temos que:

a	x > y > z

b	x < y < z

c	x – y + z = 0

d	x + y + z = 50

e	
x
y = y

z

questão 28

(PUC-RS) –

Num jogo, foram sorteados 6 números para compor uma 
matriz M = (mij) de ordem 2 × 3. Após o sorteio, notou-se 
que esses números obedecem à regra mij = 4i - j. Assim, 
a matriz M é igual a_____________.

a	[1 2 3
5 6 7]

b	[1 2 3
4 5 6]

c	[3 2 1
7 6 5]

d	
3 2
7 6
11 10

e	
3 7
2 6
1 5

f	
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CIÊNCIAs HuMANAs
QUESTÕES DE 29 A 46

questão 29

(PUC-RJ) –

Adaptado de <http://cib.org.br>. Acesso em: 14 jan. 2014.

Levando-se em conta que, em 2006, em todo continente americano (norte, centro e sul) somente 8,0 milhões de 
hectares eram utilizados para os cultivos orgânicos, conclui-se que a:

a	preferência pelo cultivo orgânico e de subsistência no continente está associado à cadeia do complexo agroin-
dustrial no mundo.

b	produção de transgênicos é muito mais barata do que a de orgânicos, devido aos produtos massificados, mas a 
produtividade dos orgânicos é maior.

c	necessidade de alta produtividade dos setores agroindustriais impõe ao mercado um modelo de produção agrí-
cola baseado na rápida reprodução das plantas.

d	redução do consumo de fertilizantes e adubos no continente americano na última década impede que os orgâni-
cos sejam mais cultivados pelo agricultor americano.

e	população mundial está acostumada a comer produtos de origem transgênica, o que reduz a possibilidade de os 
orgânicos ganharem mercado, principalmente no Brasil.
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questão 30

A atividade agropecuária é responsável por grande 
parcela do PIB brasileiro, onde a produção abastece o 
consumo interno e gera produtos para a exportação. 
A seguir, relacione o cultivo descrito a sua respectiva 
característica.

1 - Trigo

2 - Uva

3 - Café

4 - Soja

5 - Cana-de-açúcar

(  ) Importante cultivo de exportação brasileiro, as 
maiores regiões produtoras concentram-se nos 
estados das regiões Centro-Oeste e Sul.

(  ) Tradicional cultivo no Rio Grande do Sul, hoje também 
marcante no interior da região nordeste do Brasil em 
áreas do vale do rio São Francisco.

(  ) Cultivo tradicionalmente encontrado nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sendo o 
Brasil grande importador.

(  ) Produção característica de extensas áreas do 
interior paulista, predominantemente em grandes 
propriedades.

(  ) Cultivo característico no estado de Minas Gerais, 
sendo o Brasil o maior produtor mundial.

De cima para baixo, a sequência correta será: 

a	1 – 2 – 4 – 3 – 5

b	4 – 2 – 1 – 5 – 3

c	4 – 3 – 2 – 1 – 5

d	3 – 4 – 1 – 2 – 5

e	5 – 3 – 2 – 4 – 1

questão 31

(Ufal) –

Categorias sociais envolvidas nos  
conflitos de terra – Brasil 2012

Reprodução/Ufal, 2014. Disponível em:  
<www.cptnacional.org.br>. Acesso em: 1 dez. 2013.

Os conflitos no campo no Brasil envolvem várias 
categorias sociais. A origem desses conflitos está 
historicamente ligada

a	aos movimentos sociais ligados ao campo, descon-
tentes com o tamanho das terras recebidas da Co-
roa Portuguesa.

b	ao movimento escravista, que tomou as terras indí-
genas para entregá-las aos quilombolas.

c	à intervenção do Estado, no sentido de distribuir 
igualitariamente as terras tomadas dos latifundiários.

d	à concentração fundiária, que durante séculos ex-
cluiu os mais pobres do acesso à terra.

e	aos movimentos sem terra, que reivindicam o direi-
to de se apropriar de terras indígenas não utilizadas 
para agricultura.

questão 32

Para conter um processo erosivo, o produtor agrícola 
precisa utilizar técnicas que diminuam a velocidade e o 
fluxo da água na superfície, evitando a perda de solos e, 
consequentemente, a perda da plantação. Uma técnica 
comum utilizada no campo que pode ter sucesso nesse 
processo é a(o)

a	aração do solo na época das chuvas.

b	especialização da produção com monocultura.

c	 implantação de curvas de nível no solo.

d	pisoteio do gado compactando o solo.

e	retirada das árvores de grande porte.
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questão 33

O peso dos novos componentes técnicos no campo 
permite diminuir e até mesmo eliminar muitas conse-
quências de condições naturais adversas, mas ao mesmo 
tempo acentuam-se distorções na sociedade, fruto da 
imposição de novas técnicas e ganhos cada vez mais 
concentrados.

RAMOS, Soraia de F. Sistemas agrícolas e meio técnico-científico-
-informacional no Brasil. In: SANTOS, Milton; SILVEIRA,  
Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do  

século XXI. São Paulo: Record, 2001, p. 376.

A modernização no campo brasileiro, como demonstra o 
texto, tem como característica a redução da(do)

a	área destinada à produção e ao beneficiamento.

b	comércio de sementes modificadas no cultivo.

c	emprego de pesticidas e fungicidas nas plantações.

d	uso de químicos-fertilizantes para correção dos solos.

e	 tempo de armazenamento e escoamento da produção.

questão 34

Leia o enunciado a seguir e, a partir de sua interpretação, 
faça a associação entre os modelos de produção 
apresentados e suas respectivas características. 

A questão agrária no Brasil e no mundo é atualmente 
interpretada, a partir das relações sobre o modo de 
vida no campo e o destino da produção que definem 
diferentes modelos agrícolas e de desenvolvimento: 
o da agricultura familiar também conhecido como 
campesinato e o do agronegócio.

Modelos de produção

1. Agronegócio

2. Agricultura familiar (campesinato)

Características

(  ) Utilização de métodos tradicionais de produção.

(  ) Produção para grandes mercados.

(  ) Centralização no controle da produção, do processa-
mento e mercado.

(  ) Uso de elevadas tecnologias e da ciência na produção.

A correta numeração da segunda coluna, de cima para 
baixo, é

a	2 – 1 – 1 – 1

b	2 – 2 – 1 – 2

c	2 – 1 – 2 – 1

d	2 – 1 – 1 – 2

e	1 – 1 – 2 – 1

questão 35

(PUC-RJ) –

Ao longo do ano de 1848, o continente europeu 
passou por uma série de revoluções configurando um 
momento que muitos historiadores vieram a denominar 
de “Primavera dos Povos”. Sobre esses movimentos, é 
correto afirmar que:

a	as revoluções de 1848 foram movimentos em de-
fesa do retorno dos regimes monárquicos, uma vez 
que as tentativas de reformas políticas e econômi-
cas de caráter burguês tinham fracassado e produ-
zido uma grave crise econômica e social.

b	este conjunto de revoluções, de caráter liberal e na-
cionalista, foi iniciado com demandas por governos 
constitucionais e, ao longo do processo, trabalhado-
res e camponeses se manifestaram contra os ex-
cessos da exploração capitalista.

c	o movimento de 1848 deu prosseguimento às refor-
mas religiosas estendendo o protestantismo para a 
Europa centro-oriental e enfraquecendo a posição 
dos regimes autocráticos católicos em países da re-
gião como a Áustria e Polônia.

d	a “Primavera dos Povos” está relacionada à publica-
ção do Manifesto Comunista em fevereiro de 1848 
e com a organização de ações políticas revolucioná-
rias de cunho anarquista, republicano e secular. 

e	essas revoluções estavam associadas às demandas 
burguesas por maior integração comercial e pelo 
fim das políticas mercantilistas intervencionistas 
ainda em vigor em países europeus dominados pela 
velha classe política aristocrática.
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questão 36

(PUC-RJ) –

Fonte: <www.radiomocambique.com>.

A imagem é uma caricatura sobre a política imperialista 
europeia na África no final do século XIX e início do 
século XX. Nela, Cecil Rhodes, um dos mais conhecidos 
exploradores do continente, coloca suas botas sobre o 
mapa da África ao mesmo tempo em que segura uma 
linha que representa o sonho inglês de construir uma 
estrada ferro entre o Egito e o sul da África. Usando-a 
como referência podemos concluir que a política 
imperialista possuía um caráter:

a	de unificação política e étnica dos povos africanos.

b	de integração dos mercados coloniais para o desen-
volvimento das potências europeias.

c	diplomático em favor de uma política apoiada no uso 
dos acordos internacionais.

d	progressista e humanitário ao buscar uma política 
de desenvolvimento econômico para a África.

e	colonialista, apoiado no uso da tecnologia como for-
ma de combater o mercado de escravos no conti-
nente africano.

questão 37

(Mack-SP) –

Se a América Latina não foi esquartejada como a África, 
deveu-se ao fato – é preciso reconhecê-lo – de ter tido, 
sem que houvesse solicitado, um “tutor”. Um tutor 
ousado, porque se atreveu a dizer que a América era para 
os americanos, num momento em que apenas tinha a 
ilusão de ser uma potência. No entanto, quando esse 
tutor se transformou em grande potência, mudou seu 
discurso e gritou que era dono.

BRUIT, Héctor Hernan. O imperialismo. São Paulo: Atual, 1994. p. 49.

A partir da análise do texto, é correto afirmar que:

a	a América Latina, desde a primeira metade do século 
XIX, é um instrumento do imperialismo estaduniden-
se, que, historicamente, impôs, àqueles países, políti-
cas como a Doutrina Monroe e a Política do Big Stick.

b	as divisões sofridas pela África, decorrentes do im-
perialismo do século XIX, não puderem acontecer 
no continente americano em virtude da imposição 
ao respeito, feita na Conferência de Berlim, entre 
EUA e potências europeias, da autodeterminação 
da América Latina. 

c	o século XIX viu nascer a pretensa hegemonia esta-
dunidense sobre os países latino-americanos, envol-
vendo disputas – desde aquela época – entre capita-
listas e socialistas, ambientados na Guerra Fria.

d	os americanos, há dois séculos, convivem com a 
supremacia estadunidense sobre os diversos paí-
ses do continente, resultando em políticas imposi-
tivas como a da “Boa Vizinhança” e a Aliança para 
o Progresso.

e	a América sempre foi protegida, resultando na cria-
ção de diversos acordos econômicos e na aliança 
de todo o continente em torno deles, apesar do 
domínio que os Estados Unidos exercem sobre o 
restante do mundo.
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questão 38

(PUC-RJ) –

A gravura abaixo foi difundida pelos revolucionários 
franceses das barricadas de 1848 e simbolizava a sua 
principal reivindicação.

França 1848 – O voto ou o fuzil, gravura de M. L. Bosredon (B. N., 
Paris). Disponível em: <www.histoire-image.org>.

Considerando a gravura e o debate político no qual se 
insere, é correto afirmar que:

a	a urna eleitoral representa o sufrágio universal 
defendido pela burguesia liberal que reconhecia 
o papel das classes trabalhadoras nas guerras an-
tiabsolutistas.

b	a ampliação do voto é apresentada como uma con-
quista dos setores militares positivistas, ideia refor-
çada pela presença simultânea da urna e do fuzil.

c	a defesa do sufrágio universal era um meio de os 
liberais franceses restaurarem a ordem social após 
as agitações da Revolução de 1789, como indica a 
deposição das armas.

d	os democratas eram a favor da soberania popular e 
a identificavam com o voto universal, masculino e 
feminino, tal como o demonstra a imagem.

e	a República e a revolução social eram reivindicações 
de socialistas, democratas e trabalhadores urbanos, 
como é ilustrado pelo acesso ao voto por parte de 
um operário.

questão 39

(UFC-CE) –

Com a adoção da política do Big Stick, os EUA, no 
governo de Theodore Roosevelt, inauguraram uma 
prática de intervenção, inclusive armada, em especial nos 
países latino-americanos, onde o capital estadunidense 
tornou-se hegemônico. Em decorrência desta política, é 
correto afirmar que:

a	a intervenção dos EUA na América Central foi rejei-
tada pelos movimentos populares, como as revolu-
ções sandinista e mexicana.

b	a política do Big Stick foi amplamente rechaçada 
pelo governo brasileiro graças ao apoio político e fi-
nanceiro da Inglaterra e da França.

c	o governo estadunidense favoreceu o Paraguai na 
guerra contra a Argentina pelo controle da região 
petrolífera do Chaco, onde atuava a Standard Oil Co.

d	os movimentos populares apoiados na luta e no 
pensamento político de José Martí evitaram que 
Cuba, logo após a independência, se tornasse um 
protetorado dos EUA.

e	a República do Panamá proclamou sua independên-
cia da Colômbia em 1903, tornando-se um proteto-
rado dos EUA, e, em 1914, foi inaugurado um canal 
ligando o Atlântico ao Pacífico.

questão 40

A grande questão da unificação italiana é que, para 
a maioria da população que vivia no campo, esses 
conceitos abstratos de “sociedade italiana” pouco 
significavam. Não se sentiam italianos, mas toscanos, 
vênetos, sicilianos, etc. Sua consciência de grupo não 
ia muito além dos limites restritos do território em que 
viviam, o que representava um obstáculo à ideia de uma 
consciência nacional única.

CARNIERI, Christopher Augusto. A identidade italiana em 
movimento: travessias e olhares.

A partir da explicitação do processo de Unificação da 
Itália, é possível analisar que o nacionalismo é

a	um artifício para extinguir comunidades tradicionais.

b	uma identidade adormecida que pode ser desper-
tada.

c	um perigo para a pretensão universal da Igreja ca-
tólica.

d	uma tentativa de construir o futuro apagando o 
passado.

e	uma construção cultural necessária para a unidade 
política.
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questão 41

Por isso é que se carece principalmente de religião: para 
se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. 
No geral, isso é que é a salvação-da-alma… Muita religião, 
seu moço! Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito 
de todas. Bebo água de todo rio… Uma só, para mim 
é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, 
embrenho a certo; e aceito as preces de compadre meu 
Quelemém, doutrina dele, de Cardéque. Mas, quando 
posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente, 
metodista: a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia, 
e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me 
suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só 
muito provisório. Eu queria rezar – o tempo todo. Muita 
gente não me aprova, acham que lei de Deus é privilégios, 
invariável.

GUIMARÃES ROSA, João. Grande Sertão: Veredas.  
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

O trecho de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, 
apresenta um aspecto da religiosidade brasileira:

a	Sincretismo.

b	Aculturação.

c	Preconceito.

d	 Intolerância.

e	Desorganização.

questão 42

(UEL-PR) –

A proteção e a promoção dos direitos humanos 
continuaram a se situar entre as principais carências a 
ser enfrentadas pela sociedade civil. [...] A enumeração 
das principais áreas de intervenção das organizações da 
sociedade civil soa como demandas de séculos passados: 
a ausência do estado de direito e a inacessibilidade do 
sistema judiciário para as não-elites; o racismo estrutural 
e a discriminação racial e a impunidade dos agentes 
do Estado envolvidos em graves violações aos direitos 
humanos. Como vimos, a nova democracia continuou 
a ser afetada por um ‘autoritarismo socialmente im-
plantado’, uma combinação de elementos presentes na 
cultura política do Brasil, valores e ideologia, em parte 
engendrados pela ditadura militar, expressos na vida 
cotidiana. Muitos desses elementos estão configurados 
em instituições cujas raízes datam da década de 30.

PINHEIRO, P. S. Transição Política e Não-Estado de Direito  
na República. In: WILHEIM, J. e PINHEIRO, P. S. (org.).  

Brasil – um século de transformações. São Paulo:  
Companhia das Letras, 2003, p. 296-297.

Em relação à violência, analise o texto anterior e selecione 
a alternativa que corresponde à ideia desenvolvida pelo 
autor:

a	A democracia brasileira é fortemente responsável 
pelo surgimento de uma cultura da violência no 
Brasil.

b	Muito mais do que os traços culturais, é o desenvol-
vimento econômico que acarreta o desrespeito aos 
direitos humanos no Brasil.

c	Com a democratização, as não-elites brasileiras fi-
nalmente tiveram pleno acesso ao sistema judiciá-
rio e aos direitos próprios do Estado de Direito.

d	Historicamente, o desrespeito aos direitos huma-
nos afeta de modo igual a brancos e negros, ricos 
e pobres.

e	A violência no Brasil expressa-se na vida cotidiana e, 
para ser superada, depende de ações da sociedade 
civil.
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questão 43

(UFU-MG-adaptada) –

Um estudo sociológico concluído em 2003 por pesqui-
sadores da PUC-Rio de Janeiro (Atlas da filiação religiosa 
e indicadores sociais no Brasil) mostra que a Igreja 
católica perdeu quase 10% de seu rebanho de fiéis em 
nove anos, passando de 83,3% do total em 1991 para 
73,9% em 2000. Constata, também, que essa perda 
se dá, em maior número, para as correntes evangélicas 
pentecostais, que cresceram de 6% do total de fiéis para 
10,6% e para o grupo dos “sem religião”, que subiu de 
4,7% para 7,4% da população brasileira. Outros dados 
informam que o islamismo, religião que mais cresce 
no mundo, não é significativo no Brasil, tendo apenas 
27,2 mil seguidores, sendo menor que o judaísmo, com 
87 mil, e o budismo, com 214,8 mil. Os seguidores da 
umbanda e do candomblé somam 515 mil, e os espíritas, 
2,3 milhões.

IstoÉ, 23 abr. 2003.

Considerando esses dados, assinale a alternativa correta 
sobre o trânsito e a diversidade religiosa no Brasil, do 
ponto de vista sociológico.

a	A diversidade religiosa no Brasil não fica clara pelos 
números citados, mas fica patente que o trânsito 
religioso dos que se declararam “sem religião” é 
muito maior do que o trânsito interno nas denomi-
nações cristãs e nas demais religiões.

b	Os dados indicam uma diversidade religiosa cres-
cente no Brasil, pois, pela primeira vez, foram quan-
tificados os adeptos do islamismo, da umbanda e 
do candomblé, antes desconsiderados nas estatís-
ticas sociais, em virtude do preconceito da fonte de 
dados.

c	O crescimento das correntes evangélicas pentecos-
tais dá-se por sua forte prática de conversão, mas a 
avaliação do trânsito religioso está restrita ao cristia-
nismo, uma vez que os dados citados não detalham 
o crescimento ou a perda de seguidores das demais 
religiões.

d	Os dados citados estão incorretos, porque não con-
sideram a diversidade religiosa que se pode ver “a 
olho nu”, uma vez que as correntes evangélicas pen-
tecostais cresceram muito mais, como se percebe 
por sua enorme visibilidade e presença no cotidiano.

e	Os dados revelam a totalidade dos trânsitos religio-
sos ocorridos no Brasil durante o período analisado, 
o que permite uma análise clara das transformações 
do início do século XXI no país.

questão 44

(Vunesp) –

Tradição de pensamento ético fundada pelos ingleses 
Jeremy Bhentam e John Stuart Mill, o utilitarismo 
almeja muito simplesmente o bem comum, procurando 
eficiência: servirá aos propósitos morais a decisão que 
diminuir o sofrimento ou aumentar a felicidade geral 
da sociedade. No caso da situação dos povos nativos 
brasileiros, já se destinou às reservas indígenas uma ex-
tensão de terra equivalente a 13% do território nacional, 
quase o dobro do espaço destinado à agricultura, de 7%. 
Mas a mortalidade infantil entre a população indígena 
é o dobro da média nacional e, em algumas etnias, 
90% dos integrantes dependem de cestas básicas para 
sobreviver. Este é um ponto em que o cômputo utilitarista 
de prejuízos e benefícios viria a calhar: a felicidade dos 
índios não é proporcional à extensão de terra que lhes 
é dado ocupar.

Veja, 25 out. 2013. Adaptado.

A aplicação sugerida da ética utilitarista para a população 
indígena brasileira é baseada em:

a	uma ética de fundamentos universalistas que de-
precia fatores conjunturais e históricos.

b	critérios pragmáticos fundamentados em uma rela-
ção entre custos e benefícios.

c	princípios de natureza teológica que reconhecem o 
direito inalienável do respeito à vida humana.

d	uma análise dialética das condições econômicas ge-
radoras de desigualdades sociais.

e	critérios antropológicos que enfatizam o respeito 
absoluto às diferenças de natureza étnica.

questão 45

(UEGO-adaptada) –

Um dos elementos mais conhecidos da filosofia de 
Hegel é a dialética, baseada no pressuposto de que 
uma ideia (tese) produz uma ideia oposta (antítese), 
resultando, consequentemente, numa conciliação 
(síntese) entre as duas ideias opostas. Nesse sentido, 
ao utilizar esse princípio hegeliano para interpretar os 
sistemas políticos contemporâneos, percebe-se que 
a síntese entre os princípios do liberalismo e os do 
marxismo foi efetivada no:

a	estado de bem-estar social.

b	anarquismo de Bakunin.

c	nazismo alemão.

d	fascismo italiano.

e	revisionismo de Gramsci.
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questão 46

Georg Hegel, nascido em 1770 em Stuttgart, na Alemanha, 
foi considerado o último pensador a elaborar um sistema 
filosófico (que explica tudo o que existe em sua totalidade). 
Aclamado ainda em vida, Hegel também enfrentou críticas 
a seu modelo dialético. A partir da ideia de que “cada 
estágio da história é um momento necessário do espírito 
do mundo”, pode-se destacar a seguinte crítica.

a	A filosofia de Hegel é pouco otimista e revela um 
negativismo perante as distintas fases da história 
humana.

b	A perspectiva hegeliana não contempla o universo 
como um todo, restringindo sua análise à existência 
do ser humano.

c	O conceito de espírito do mundo é abstrato demais 
para ser alvo de qualquer pretensão científica.

d	A teoria hegeliana foi questionada por estruturalis-
tas ortodoxos, uma vez que não apresenta funda-
mentos sólidos.

e	Cada etapa da história é necessária ao processo dia-
lético, o que revela um conformismo preocupante.

f	

LINGuAGeNs
QUESTÕES DE 47 A 66

questão 47

© 2016 JIM DAVIS/PAWS, INC. ALL RIGHTS RESERVED/DIST.  
BY ATLANTIC SYNDICATION/UNIVERSAL UCLICK

DAVIS, J. Folha de S.Paulo. 9 fev. 2016

As orações do período composto formado pela fala de 
Garfield nos dois primeiros quadros estabelecem entre 
si uma relação de: 

a	explicação. 

b	oposição. 

c	adição. 

d	conclusão. 

e	alternância. 
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questão 48

(IFSP-adaptada) –

Enfrentar as dificuldades do dia a dia e solucionar os 
grandes problemas da companhia não são funções 
descritas em nenhum cargo, mas são importantes 
para quem deseja prosperar na carreira. O profissional 
que resolve problemas e ajuda as empresas a atingir 
resultados destaca-se, ganha reconhecimento e larga 
em vantagem na disputa por uma promoção. Não adianta 
ser um profissional com superpoderes que quer resolver 
tudo. Quem faz isso acaba sobrecarregado e entrega 
resultados inferiores ao desejado. Numa empresa, essa 
sobrecarga de tarefas poderia fazer com que clientes, 
uma hora, parassem de comprar os produtos. Na vida 
profissional, poderia resultar em uma demissão. Assim 
como as organizações buscam soluções inovadoras, 
o profissional também pode encontrar caminhos para 
resolver problemas com maior facilidade. Não é um 
processo fácil. Muitas vezes é doloroso. Exige empenho 
por meio das conversas, a fim de entender os diferentes 
pontos de vista e enfrentamentos que acontecem. No 
entanto, sem esse embate, sem a disposição para a 
comunicação, e impossível resolver um problema. 

ROSSI, Lucas. Você S/A, Edição 179, abr., 2013. Adaptado. 

Assinale o período em que o trecho destacado apresenta 
uma oração subordinada adverbial de finalidade.

a	Enfrentar as dificuldades do dia a dia e solucionar os 
grandes problemas da companhia não são funções 
descritas em nenhum cargo, mas são importantes 
para quem deseja prosperar na carreira. 

b	O profissional que resolve problemas e ajuda as 
empresas a atingir resultados destaca-se, ganha re-
conhecimento e larga em vantagem na disputa por 
uma promoção. 

c	Não adianta ser um profissional com superpode-
res que quer resolver tudo. Quem faz isso acaba 
sobrecarregado e entrega resultados inferiores ao 
desejado. 

d	Numa empresa, essa sobrecarga de tarefas pode-
ria fazer com que clientes, uma hora, parassem de 
comprar os produtos. Na vida profissional, poderia 
resultar em uma demissão. 

e	Assim como as organizações buscam soluções 
inovadoras, o profissional também pode encontrar 
caminhos para resolver problemas com maior facili-
dade. Não é um processo fácil. 

questão 49

A frase do cartaz que segue foi expressa pelo infectologis-
ta paulistano Artur Timerman, presidente da Associação 
Brasileira de Dengue e Arbovirose, em matéria publicada 
na revista Veja de 10 de fevereiro de 2016.

A oração “acabar com o mosquito” é uma oração reduzida 
que tem o valor de sujeito, assim como a reduzida em: 

a	Precisamos de união para vencer a dengue. 

b	Gostaria muito de acabar com o mosquito da den-
gue. 

c	Espera-se acabar com o mosquito da dengue. 

d	Sonho com isso: acabar com o mosquito da dengue. 

e	Exterminar o mosquito da dengue é necessário.

questão 50

(Fuvest-SP) –

Em qual destas frases a vírgula foi empregada para 
marcar a omissão do verbo?

a	Ter um apartamento no térreo é ter as vantagens de 
uma casa, além de poder desfrutar de um jardim. 

b	Compre sem susto: a loja é virtual; os direitos, reais. 

c	Para quem não conhece o mercado financeiro, pro-
curamos usar uma linguagem livre do economês. 

d	A sensação é de estar perdido: você não vai encon-
trar ninguém no Jalapão, mas vai ver a natureza in-
tocada. 

e	Esta é a informação mais importante para a preser-
vação da água: sabendo usar, não vai faltar. 
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Leia este texto para responder às questões 51 e 52.

A um artista

Mergulha o teu olhar de fino colorista
No azul: medita um pouco, e escreve; um nada quase
Um trecho só de prosa, uma estrofe, uma frase
Que patenteie a mão de  um requintado artista.

Escreve! Molha a pena, o leve estilo enrista!
Pinta um canto do céu, uma nuvem de gaze
Solta, brilhante ao sol; e que a alma se te vaze
Na cópia dessa luz que nos deslumbra a vista.

Escreve!... Um céu ostenta o matiz da celagem
Onde erra o sol, moroso, entre vapores brancos,
Irisando, ao de leve, o verde da paisagem...

Uma ave banha ao sol o esplêndido plumacho...
Num recanto de bosque a lamber os barrancos,
Espumeja em canhões uma cachoeira embaixo.

JÚLIA, Francisca. Poesias. São Paulo:  
Imprensa Oficial do Estado, 1961. p. 51-52. Adaptado.

questão 51

(PUC-MG-adaptada) –

Ao ofertar uma espécie de conselho a um artista, esse 
poema apresenta concepções em torno do fazer poético 
muito importantes para o Parnasianismo, entre as quais 
se percebe principalmente

a	a assimilação da arte e cultura clássicas.

b	a valorização do preciosismo vocabular.

c	a visão impessoal sobre a obra de arte.

d	o abandono do subjetivismo romântico.

e	o descritivismo minucioso de ambientes.

questão 52

Em relação às suas respectivas orações principais, as 
duas orações subordinadas em destaque na primeira e 
na segunda estrofe do poema têm a função de conferir

a	valor de adjetivo.

b	valor de substantivo.

c	circunstância de modo.

d	circunstância de concessão.

e	circunstância de consequência.

questão 53

(Enem-adaptada) –

Psicologia de um vencido

Eu, filho do carbono e do amoníaco,
Monstro de escuridão e rutilância,
Sofro, desde a epigênese da infância,
A influência má dos signos do zodíaco.

Profundissimamente hipocondríaco,
Este ambiente me causa repugnância…
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia
Que se escapa da boca de um cardíaco.

Já o verme – este operário das ruínas –
Que o sangue podre das carnificinas
Come, e à vida em geral declara guerra,

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,
E há de deixar-me apenas os cabelos,
Na frialdade inorgânica da terra!

ANJOS, Augusto dos. Toda a poesia de Augusto dos  
Anjos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 71.

A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma 
literatura de transição designada como pré-modernista. 
Com relação à poética e à abordagem temática presentes 
no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de 
transição, como

a	a forma do soneto, os versos metrificados, a pre-
sença de rimas, o vocabulário requintado, além do 
ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vi-
gentes no Modernismo.

b	a manutenção de elementos formais vinculados à 
estética do Parnasianismo e do Simbolismo, dimen-
sionada pela inovação na expressividade poética e 
pelo desconcerto existencial.

c	a seleção lexical emprestada do cientificismo, como 
se lê em “carbono e amoníaco”, “epigênese da in-
fância”, “frialdade inorgânica”, que restitui a visão 
naturalista do homem.

d	o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia sim-
bolista, manifesta em metáforas como “Monstro de 
escuridão e rutilância” e “A influência má dos signos 
do zodíaco”.

e	o realce dado ao processo de construção de uma 
poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que 
incorpora valores morais e científicos mais tarde re-
novados pelos modernistas.



SIMULADO 2020 · ENSINO MÉDIO · CADERNO 722

questão 54

(Fatec-SP-adaptada) –

Modo de aferventar a couve-flor

É indispensável, qualquer que seja o fim a que se destine 
à couve-flor, que você a prepare, antes, da seguinte 
forma: depois de tirar suas folhas, lave-a, deixando por 
algum tempo num molho de água e vinagre, para largar 
qualquer bichinho que possa ter. Lave a couve-flor outra 
vez, antes de ir para a caçarola, a fim de sair bem o 
gosto do vinagre. Ela pode ser aferventada inteira ou em 
pedaços. Se for em pedaços, faz-se da seguinte maneira: 
corta-se a couve-flor em diversos ramos e põe-se numa 
caçarola com água salgada a ferver em quantidade tal 
que os pedaços fiquem completamente cobertos de 
água para não escurecerem.

Disponível em: <www.caminhandocomele.com.br/modo-de-
preparar-a-couveflor-e-receitas-para-servi-la/>.  

Acesso em: 08 set. 2017. Fragmento adaptado.

Uma vez que completa a oração principal “É indispen-
sável”, a oração subordinada em destaque deve ser 
classificada como

a	adverbial condicional.

b	adverbial proporcional.

c	adverbial comparativa.

d	substantiva subjetiva.

e	substantiva predicativa.

questão 55

(Enem-adaptada) –

Vida obscura

Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro
ó ser humilde entre os humildes seres,
embriagado, tonto de prazeres,
o mundo para ti foi negro e duro.
Atravessaste no silêncio escuro
a vida presa a trágicos deveres
e chegaste ao saber de altos saberes
tornando-te mais simples e mais puro.
Ninguém te viu o sofrimento inquieto,
magoado, oculto e aterrador, secreto,
que o coração te apunhalou no mundo,
Mas eu que sempre te segui os passos
sei que a cruz infernal prendeu-te os braços
e o teu suspiro como foi profundo!

SOUSA, Cruz. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1961.

Com uma obra densa e expressiva no Simbolismo 
brasileiro, Cruz e Sousa transpôs para seu lirismo uma 
sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No 
soneto, essa percepção traduz-se em

a	extenuação condicionada a uma rotina de tarefas 
degradantes.

b	frustração amorosa canalizada para as atividades in-
telectuais.

c	sofrimento tácito diante dos limites impostos pela 
discriminação.

d	tendência latente ao vício como resposta ao isola-
mento social.

e	vocação religiosa manifesta na aproximação com a 
fé cristã.
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questão 56

(Uneal-adaptada) –

Não dá para descartar uma megatragédia desse tipo, mas 
a possibilidade é muito pequena. Pelo menos enquanto 
a gente estiver vivo. “Já devem ter ocorridos grandes 
terremotos no Brasil há centenas de milhões de anos. 
Mas, nos dados sismológicos coletados desde o século 
18, não há registro de tremor forte em nosso território”, 
afirma o geólogo João Carlos Dourado, especialista 
em sismologia da UNESP de Rio Claro (SP). A certeza 
de que o Brasil era uma terra abençoada por Deus e 
imune de terremotos, porém, foi abalada no início de 
dezembro, quando um tremor de 4,9 graus na escala 
Richter no vilarejo de Caraíbas (MG) causou a primeira 
morte no país. De fato, o Brasil tem pelo menos 48 falhas 
pequenas sob sua crosta – uma delas teria causado o 
chacoalhão fatal. Mas a imagem de um país remendado 
não é para assustar. Primeiro, porque o Brasil fica no 
meio de uma placa tectônica, a Sul-Americana, longe 
das instáveis regiões de contato entre placas. Segundo, 
porque as fraturas daqui geram no máximo terremotos 
médios como o de Caraíbas. Mesmo que um abalo atinja 
uma cidade grande, provavelmente os efeitos não serão 
devastadores. “As casas do vilarejo desabaram por serem 
construções muito simples, sem suporte estrutural. 
Em áreas urbanas, as estruturas são reforçadas e mais 
resistentes a tremores dessa intensidade”, diz João 
Carlos.

RATIER, Rodrigo. Superinteressante,  
São Paulo, n. 248, p. 42, jan., 2008. Fragmento.

Considerando-se o valor semântico representado pelas 
estruturas em destaque, bem como a classificação das 
orações que elas encabeçam, marque a análise em que 
há um erro.

a	A conjunção “porque” introduz uma explicação so-
bre o motivo de os terremotos no Brasil virem a ser 
mais brandos, caso ocorram (coordenada sindética 
explicativa).

b	A conjunção “porque” expressa uma conclusão so-
bre o motivo de os terremotos no Brasil virem a ser 
mais brandos, caso ocorram (coordenada sindética 
conclusiva).

c	A conjunção “como” estabelece uma comparação 
entre o tipo de terremoto de Caraíbas, no Brasil, e 
os outros terremotos do mundo (subordinada adver-
bial comparativa).

d	A locução conjuntiva “mesmo que”, no contexto em 
que aparece, poderia ser substituída pela conjunção 
“conquanto”; ambas apresentam, pois, o mesmo 
valor semântico (subordinada adverbial concessiva).

e	A locução conjuntiva “mesmo que” expressa uma 
concessão ou permissão, ou seja, os efeitos dos 
terremotos serão pequenos, mesmo ocorrendo 
em cidades grandes (subordinada adverbial con-
cessiva).

questão 57

PORTINARI, Candido. Criança morta.  
1944, óleo sobre tela, 180 × 190 cm.

Essa tela de Portinari ilustra um dos eixos temáticos caros 
à sua produção, que é a 

a	denúncia dos horrores da II Guerra. 

b	explanação sobre dramas familiares. 

c	exposição dos sofrimentos humanos. 

d	representação animalizada do homem. 

e	referência a histórias da narrativa bíblica.
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questão 58

Essa foto mostra o pintor estadunidense Jackson Pollok 
aplicando a técnica do dripping, conforme a qual o artista 

a	produz representações miméticas simultâneas. 

b	entrega-se a uma inspiração surrealista e indígena. 

c	 transmite emoções controladas nos traços do pincel. 

d	distancia-se de procedimentos técnicos experi-
mentais. 

e	compõe obras figurativas formadas por pontos de 
tinta.

questão 59

(Uniube-MG) –

Studies have shown that one of the biggest issues with 
technology-based learning is multitasking. Students begin 
to study a lesson and then jump to Facebook or read 
their e-mail. Research found that students were on task 
with their assigned activities only about 65% of the time.

Chances are if you have an old-fashioned Kindle that does 
nothing but electronically displays books pages, you get 
the same benefits as you do from reading a paper book. 
But put that e-text on a iPad that lets you do 20 other 
things, and most people’s retention goes out the window.

Disponível em: <www.oregonlive.com>.  
Acesso em: 16 set. 2017. Adaptado.

Os recursos tecnológicos à disposição hoje tanto podem 
ser aliados como inimigos da educação. No texto, a 
ressalva quanto ao uso da tecnologia no ensino-apren-
dizagem diz respeito à

a	substituição dos métodos tradicionais de ensino.

b	falta de tecnologias específicas para a sala de aula.

c	facilidade de perda do foco pelo aluno durante os 
estudos.

d	perda do hábito de fazer leituras escolares em livros 
de papel.

e	presença de fontes de pesquisa nem sempre confi-
áveis na internet.

questão 60

Definition of “false cognate” 

A word that appears to be cognate to – that is, to have a 
shared linguistic origin with – a given word, but that is in 
fact unrelated. A false friend, a word that appears to have 
the same meaning as a given word, but that does not.

Disponível em: <https://www.definitions.net/definition/
false+cognate>. Acesso em: 3 set. 2019. Adaptado.

A partir da definição proposta, indique a alternativa em 
que nem todas as palavras são “false cognates”.

a	actually – costume – novel

b	application – eventually – parent

c	avocado – exit – police

d	collar – gratuity – sensible

e	fabric – jar – lecture
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Texto para as questões 61 e 62.

Plants not only remember when you touch them, but they 
can also make risky decisions that are as sophisticated 
as those made by humans, all without brains or complex 
nervous systems.

Researchers showed that when faced with the choice 
between a pot containing constant levels of nutrients 
or one with unpredictable levels, a plant will pick the 
mystery pot when conditions are sufficiently poor.

In a set of experiments, Dr. Shemesh, from Tel-Hai 
College in Israel, and Alex Kacelnik, from Oxford 
University, grew pea plants and split their roots between 
two pots. Both pots had the same amount of nutrients 
on average, but in one, the levels were constant; in 
the other, they varied over time. Then the researchers 
switched the conditions so that the average nutrients in 
both pots would be equally high or low, and asked: Which 
pot would a plant prefer?

When nutrient levels were low, the plants laid more 
roots in the unpredictable pot. But when nutrients were 
abundant, they chose the one that always had the same 
amount.

THE NEW YORK TIMES, June 30, 2016. Adaptado.

questão 61

(Fuvest-SP-adaptada) –

Segundo uma das conclusões dos experimentos 
relatados no texto, as plantas de ervilha demonstraram

a	ter sistemas nervosos complexos.

b	sensibilidade aos gestos humanos agressivos.

c	graus distintos de tolerância à umidade do solo.

d	capacidade de escolhas adaptativas conforme o 
meio.

e	comportamento previsível no processo de flores-
cimento.

questão 62

(Fuvest-SP – Adaptada)

Conforme o texto, um dos elementos da metodologia 
empregada nos experimentos foi

a	a técnica de divisão de raízes.

b	o número de mudas plantadas.

c	a localização dos vasos na estufa.

d	a escolha da variedade de ervilha.

e	o espaçamento das sementes nos vasos.

questão 63

¿Cuál de estas frases presenta la voz pasiva? 

a	Las chicas escribieron una historia linda. 

b	Hicimos un dibujo en nuestros cuadernos. 

c	Esa escuela fue construida por muchos trabajadores.

d	Espero que la carta de mi madre llegue temprano. 

e	El amor es lindo.

questão 64

(PUC-RS) –

La alternativa en que está correcto el uso de MuY o 
MuCHo es: 

a	Actualmente, ciertos deportes se practican Mu-
CHo menos que antes. 

b	Los hinchas suelen ser MuCHo groseros. 

c	Los atletas deben ser MuCHo dedicados. 

d	Durante el verano, en los estadios suele hacer MuY 
calor. 

e	El fútbol es MuY mejor que el baloncesto.

questão 65

(UEPB-adaptada) –

La palabra “próxima”, recibe acento ortográfico según la 
misma regla de la palabra: 

a	prolíficamente. 

b	 intentaría. 

c	ríos. 

d	higiénico. 

e	paracaídas.
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questão 66

(UECE) –

El vecino del siete descubrió 1 un buen día que le era imposible dormir en su propia casa. Todo le molestaba: los 
cuatro niños de todas las edades, que danzaban a su alrededor desde 2 muy temprano con gritos y llantos feroces; 
el gato que se trepaba a la cama, lo arañaba y lo llenaba de pelos; los ronquidos retumbantes de su mujer; los juegos 
y desastres domésticos durante la frustrada siesta. Percibió que, si le continuaban los insomnios (los sedantes más 
fuertes apenas le hacían efecto) simplemente enloquecería o moriría. O, lo que era peor, le resultaría imposible seguir 
trabajando en una agencia de publicidad, con cocteles y desveladas constantes, y en consecuencia mantener a su 
amada familia. 

Después de darle todas las vueltas posibles al problema, decidió no cambiar de trabajo, que le encantaba, sino comprar 
un apartamento diminuto en un edificio cercano. Inventó constantes compromisos de trabajo para irse a dormir ahí, 
primero de vez en cuando, luego todas las noches, con un sueño plácido, de preferencia los fines de semana y los 
días feriados, sin gritos ni ronquidos, hasta casi media mañana, lo que no le sucedía desde la adolescencia. Eligió 
uno que daba a un patio interior: era más silencioso y económico. 

Subía de dos en dos los escalones, entraba en el departamento y encendía la luz de la pequeña estancia. Esperaba 
hasta recuperar la respiración, y entonces el aire de la estancia vacía – sin siquiera las horribles cajas de cartón de 
quien acaba de mudarse – le infundía una súbita sensación de calma, le llenaba con un particular y amistoso cansancio. 

– Amo y señor de mi casa, se decía. 

SOLARES, Ignacio. El sitio. Bogotá: Alfaguarra, 1998, pp. 31-32. (Adaptado) 

Expresiones extraídas del texto como “un buen día” (ref. 1) y “muy temprano” (ref. 2) son ejemplos de aplicación/ 
empleo de:

a	regla de eufonía. 

b	apócope. 

c	 licencia poética. 

d	arcaísmo. 

e	metáfora.
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