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questão 2

(UEL-PR) –

Em um processo de avaliação experimental, um aluno 
recebeu 4 rótulos contendo, separadamente, informa-
ções sobre os seguintes reagentes: Fe(NO3)2, AgNO3, 
KC e Na2CO3. Recebeu, também, 4 frascos, cada um 
contendo um desses reagentes, porém sem identifi-
cação. Com o objetivo de rotulá-los adequadamente, o 
aluno numerou-os de 1 a 4, conforme a figura a seguir, 
e fez alguns testes com amostras das soluções de cada 
frasco, obtendo as seguintes informações:

I. Com a adição de ácido clorídrico, houve desprendi-
mento de gás na amostra do frasco 1 e formação de 
um precipitado na amostra do frasco 2.

II.  Com a adição de cloreto de sódio, observou formação 
de precipitado na amostra do frasco 2.

III. Com a adição de hidróxido de sódio, observou formação 
de precipitado nas amostras dos frascos 2 e 4.

IV. Com a adição de ácido clorídrico, cloreto de sódio e 
hidróxido de sódio, nenhuma reação de precipitação 
ocorreu em amostras do frasco 3.

De acordo com os resultados dos testes realizados, os 
frascos 1, 2, 3 e 4 contêm, respectivamente:

a	Fe(NO3)2, AgNO3, KC, Na2CO3.

b	Na2CO3, AgNO3, Fe(NO3)2, KC.

c	KC, Na2CO3, Fe(NO3)2, AgNO3.

d	Na2CO3, AgNO3, KC, Fe(NO3)2.

e	Fe(NO3)2, KC, AgNO3, Na2CO3.

questão 3

Alguns medicamentos que atuam como antiácido são 
efervescentes quando colocados em água. São, em 
geral, uma mistura de bicarbonato de sódio, carbonato de 
sódio e ácido cítrico. A efervescência observada ao serem 
colocados em água, é causada pelo desprendimento de:

a	H2

b	O2

c	OH

d	CO

e	CO2

CIÊNCIAs DA NAtuReZA
QUESTÕES DE 1 A 18

questão 1

(Ufla-MG) –

O anidrido sulfúrico é o óxido de enxofre que em 
reação com a água forma o ácido sulfúrico. Nas regiões 
metropolitanas, onde o anidrido é encontrado em 
grandes quantidades na atmosfera, essa reação provoca 
a formação da chuva ácida. As fórmulas do anidrido 
sulfúrico e do ácido sulfúrico são, respectivamente:

a	SO3 e H2SO4.

b	SO4 e H2SO4.

c	SO2 e H2SO3.

d	SO e H2SO3.

e	SO3 e H2SO3.
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questão 4

Um estudante possuía um frasco com ácido clorídrico 
e outro com ácido sulfúrico e acabou confundindo os 
frascos, que não estavam rotulados. Para identificar 
os frascos, adicionou, separadamente, algumas gotas 
de cada ácido a soluções homogêneas de alguns sais. 
Um dos sais permitiu a identificação dos frascos, pois 
houve formação de precipitado na reação com apenas 
um dos ácidos.

             Cátion 
 Ânion Ag+ Ba2+ Na+

C– + – –

PO3–
4 + + –

SO2–
4 + + –

NO–
3 – – –

Legenda:

+ Forma precipitado.

– Não forma precipitado.

Consultando o quadro, o sal que permitiu a diferenciação 
dos ácidos foi o

a	NaC.

b	AgC.

c	NaNO3.

d	Ag3PO4.

e	Ba(NO3)2.

questão 5

Durante uma aula de laboratório, foi produzido um resíduo 
que continha ácido sulfúrico. O professor instruiu os 
alunos a fazer a neutralização adequada, usando solução 
de hidróxido de sódio, para que o resíduo pudesse ser 
descartado. A equação química que representa a reação 
de neutralização do resíduo é:

a	H2SO4 + NaOH → NaSO4 + H2O.

b	H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O.

c	H2SO3 + 2 NaOH → Na2SO3 + 2 H2O.

d	H2SO4 + Na(OH)2 → NaSO4 + 2 H2O.

e	H2SO3 + Na(OH)2 → NaSO3 + 2 H2O.

questão 6

(Uerj-RJ-adaptada) –

Alguns solos apresentam um certo grau de acidez, o que 
os torna pouco adequados para o plantio. Para reduzir 
esta acidez, poderia ser misturada a este solo a seguinte 
substância:

a	Óxido de cálcio

b	Óxido fosforoso

c	Dióxido de enxofre

d	Dióxido de carbono

e	Monóxido de nitrogênio

questão 7

(UFRGS-RS) –

Um bloco de massa 1 kg move-se retilineamente com 
velocidade de módulo constante igual a 3 m/s, sobre 
uma superfície horizontal sem atrito. A partir de dado 
instante, o bloco recebe o impulso de uma força externa 
aplicada na mesma direção e sentido de seu movimento. 
A intensidade dessa força, em função do tempo, é dada 
pelo gráfico abaixo. A partir desse gráfico, pode-se 
afirmar que o módulo da velocidade do bloco após o 
impulso recebido é, em m/s, de:

Fx  (N)

t (s)10

6

4

2

2 3

a	 -6

b	1

c	5

d	7

e	9
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questão 8

Um brinquedo usa uma mola de constante elástica igual 
a 4 N/m para arremessar uma bolinha cuja massa é 10 g. 
Para o arremesso, a mola é comprimida 2 cm a partir de 
sua posição de equilíbrio. Qual é a velocidade inicial da 
bolinha ao abandonar a mola?

a	0,2 m/s

b	0,4 m/s

c	0,5 m/s

d	0,8 m/s

e	1,0 m/s

questão 9

Uma viga de concreto de 2000 kg é erguida por um guin-
daste e apoiada em duas colunas de 3 m de altura. Durante 
a subida, o guindaste mantém constante a velocidade da 
viga e demora 5 minutos para executar a operação. Qual 
é a potência mecânica utilizada na operação?

a	200 W

b	300 W

c	500 W

d	800 W

e	900 W

questão 10

(Enem) –

Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt 
na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos 
mostrou que, apesar de ser o último dos corredores 
a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 
metros foram os mais velozes já feitos em um recorde 
mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se 
colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando 
sua potência durante a aceleração, o momento mais 
importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia 
atingido a velocidade máxima de 12 m/s.

Disponível em: <http://esporte.uol.com.br>.  
Acesso em: 5 ago. 2012. (Adaptado.)

Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, 
o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é 
mais próximo de

a	5,4 × 102 J.

b	6,5 × 103 J.

c	8,6 × 10³ J.

d	1,3 × 104 J.

e	3,2 × 104 J.

questão 11

(OBF) –

Totem da ousadia humana, orgulho da engenharia 
náutica, colosso de 269 metros de comprimento, uma 
largura de 28 m, altura de 71 m e 46 mil toneladas, 
obra-prima de 7,5 milhões de dólares, o RMS Titanic, 
tido e havido como inexpugnável pelos mais insuspeitos 
especialistas, soçobrou em sua viagem inaugural. Ao 
colidir com um iceberg, nas últimas horas do dia 14 de 
abril, o navio afundou e levou consigo a vida de mais 
de 1500 pessoas nas águas gélidas do Atlântico Norte.

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/historia/titanic/tragedia-
naufragio-iceberg-mortos-causas-investigacao.shtml>.

O Titanic possuía uma turbina de baixa pressão com 
potência de 34 MW, aproximadamente. Considere que 
a queima de 1 kg de carvão produz 30 MJ, e que no 
Titanic 20% dessa energia era efetivamente aproveitada 
para realizar trabalho mecânico. Qual era a quantidade 
de carvão utilizada, em kg/s, quando a turbina operava 
em máxima potência?

a	0,88

b	1,1

c	2,1

d	4,5

e	5,7
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questão 12

(PUC-RS) –

Duas esferas – A e B –, de massas respectivamente 
iguais a 3 kg e 2 kg, estão em movimento unidimensional 
sobre um plano horizontal perfeitamente liso, como 
mostra a figura 1. Inicialmente as esferas se movimentam 
em sentidos opostos, colidindo no instante t1. A figura 
2 representa a evolução das velocidades em função do 
tempo para essas esferas imediatamente antes e após 
a colisão mecânica.

Sobre o sistema formado pelas esferas A e B, é correto 
afirmar:

a	Há conservação da energia cinética do sistema du-
rante a colisão.

b	Há dissipação de energia mecânica do sistema du-
rante a colisão.

c	A quantidade de movimento total do sistema forma-
do varia durante a colisão.

d	A velocidade relativa de afastamento dos corpos 
após a colisão é diferente de zero.

e	A velocidade relativa entre as esferas antes da co-
lisão é inferior à velocidade relativa entre elas após 
colidirem.

questão 13

(UFSM-RS) –

Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células 
cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade 
de DNA na célula duplicou:

a	entre as fases G1 e G2 do ciclo celular.

b	entre a prófase e a anáfase da mitose.

c	durante a metáfase do ciclo celular.

d	entre a prófase I e a prófase II da meiose.

e	entre a anáfase e a telófase da mitose.

questão 14

As células apresentam um ciclo de vida característico, 
denominado ciclo celular, que pode ser dividido em 
períodos distintos. A interfase é subdividida em G1, S 
e G2 e, atualmente, inclui uma fase que dificilmente 
aparece nos esquemas mais comuns de ciclos celulares, 
a fase G0. Essa fase corresponde à (ao):

a	momento em que o material genético está sendo 
condensado, após o término do período S e antes 
do início do G2.

b	etapa final do processo de divisão celular, quando a 
célula já realizou a citocinese e ainda não iniciou o 
período G1.

c	período em que a célula “sai” do ciclo celular clás-
sico e passa a desempenhar suas funções metabó-
licas específicas.

d	momento em que a célula se apresenta em estado 
estacionário durante a divisão, em que os cromos-
somos se encontram na placa equatorial da célula.

e	período em que se inicia o processo de divisão do 
material genético, no início do período S da interfase.

questão 15

Leia o texto a seguir. 

Quando se fala em divisão celular, não valem as regras 
matemáticas: para uma célula dividir significa duplicar. A 
célula se divide ao meio, mas antes duplica o programa 
genético localizado em seus cromossomos. Isso permite 
que cada uma das células-filhas reconstitua tudo o que 
foi dividido no processo.

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia. v.1.  
São Paulo: Moderna, 1994. p. 203.

Considerando uma célula haploide com 8 cromossomos 
(n = 8), assinale a alternativa que apresenta a constituição 
cromossômica correta dessa célula em divisão na fase 
de metáfase da mitose.

a	8 cromossomos distintos, cada um com 1 cromá-
tide.

b	8 cromossomos distintos, cada um com 2 cromá-
tides.

c	8 cromossomos pareados 2 a 2, cada um com  
1 cromátide.

d	8 cromossomos pareados 2 a 2, cada um com  
2 cromátides.

e	8 cromossomos pareados 4 a 4, cada um com  
2 cromátides.
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questão 16

(Cefet-MG) –

Analise a representação da sequência de eventos que 
ocorrem no aparelho reprodutor feminino humano.

Disponível em: <https://online.science.psu.edu>.  
Acesso em: 30 set. 2014. (Adaptado)

Caso não ocorra o fenômeno indicado pela seta, o destino 
do ovócito II é ser:

a	degenerado na tuba uterina.

b	eliminado juntamente com a menstruação.

c	mantido na tuba, aguardando outra ejaculação.

d	retornado ao ovário para ser eliminado na outra ovu-
lação.

e	aderido ao endométrio para ser posteriormente fe-
cundado.

questão 17

(Udesc) –

O desenvolvimento embrionário é diversificado entre os 
diferentes grupos animais, e ocorre, de maneira geral, 
em três fases consecutivas. Assinale a alternativa correta 
quanto ao desenvolvimento embrionário dos anfioxos.

a	A organogênese é a fase em que o arquêntero, ou 
intestino primitivo, é formado a partir da blastocele.

b	A gastrulação é o processo de formação dos órgãos, 
sendo possível visualizar o tubo neural e o intestino 
ao final dessa fase.

c	A organogênese é o processo de transformação da 
blástula em gástrula.

d	A segmentação é um processo em que o zigoto so-
fre clivagens (divisões), originando os blastômeros.

e	A neurulação é o início da formação dos folhetos 
embrionários denominados ectoderme e endoder-
me, a partir da gástrula.

questão 18

O ciclo celular é composto por fases que promovem a 
multiplicação celular para formação de células somáticas 
e gametas. Observe a imagem abaixo, que ilustra um 
dos processos de divisão celular:

São feitas algumas afirmativas sobre o ciclo celular:

I.  Durante o período G1, a célula apresenta um intenso 
metabolismo de duplicação de DNA.

II.  Durante o período S, a célula permanece em descanso 
de suas atividades metabólicas.

III. O período G2 antecede a mitose, divisão na qual 
ocorrerá a formação de células somáticas.

Estão corretas as afirmativas:

a	 I.

b	 II.

c	 III.

d	 I e II.

e	 I e III.
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MAteMÁtICA
QUESTÕES DE 19 A 28

questão 19

(ESPM-SP) –

Um novo aparelho eletrônico foi lançado no mercado 
em janeiro de 2014, quando foram vendidas cerca de 3 
milhões de unidades. A partir de então, esse número teve 
um crescimento, dado pela expressão: V = n ∙ kt, onde n 
e k são constantes reais e t é o número de meses após 
o lançamento (jan = 0, fev = 1, etc.).

Se, em fevereiro desse ano, foram vendidos 4,5 milhões 
de aparelhos, podemos concluir que, no mês seguinte, 
esse número passou para:

a	5,63 milhões.

b	10,13 milhões.

c	4,96 milhões.

d	8,67 milhões.

e	6,75 milhões.

questão 20

(UFRGS-RS) –

A nave espacial Voyager, criada para estudar planetas 
do Sistema Solar, lançada da Terra em 1977 e ainda em 
movimento, possui computadores com capacidade de 
memória de 68 kB (quilo bytes). Atualmente, existem 
pequenos aparelhos eletrônicos que possuem 8 GB (giga 
bytes) de memória. Observe os dados do quadro a seguir.

10n Prefixo símbolo

1024 iota Y

1021 zeta Z

1018 exa E

1015 peta P

1012 tera T

109 giga G

106 mega M

103 quilo k

10² hecto h

10¹ deca da

Reprodução/UFRGS-RS

Considerando as informações do enunciado e os dados 
do quadro, a melhor estimativa, entre as alternativas 
abaixo, para a razão da memória de um desses aparelhos 
eletrônicos e da memória dos computadores da Voyager, é

a	100.

b	1000.

c	10 000.

d	100 000.

e	1000 000.

questão 21

(Vunesp-adaptada) –

Uma fórmula matemática para se calcular aproxima-
damente a área, em metros quadrados, da superfície 

corporal de uma pessoa é dada por: S(p ) =
11
100 p , em que 

p é a massa da pessoa em quilogramas. Dessa maneira, 
a área da superfície corporal de uma criança de 8 kg é:

a	0,22 m²

b	0,33 m²

c	0,44 m²

d	0,55 m²

e	0,66 m²
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questão 22

(Udesc) –

No século XVII, os logaritmos foram desenvolvidos 
com o objetivo de facilitar alguns cálculos matemáticos. 
Com o uso dos logaritmos e com tabelas previamente 
elaboradas, era possível, por exemplo, transformar 
multiplicações em somas e divisões em subtrações. Com 
o auxílio dos logaritmos, era possível também realizar, 
de forma muito mais rápida, as operações de radiciação.

A tabela é um pequeno exemplo do que era uma tabela 
de logaritmos.

tabela de logaritmos

log 1,50 0,176

log 1,52 0,181

log 1,54 0,187

log 1,56 0,193

log 1,58 0,198

log 2 0,301

log 3 0,477

log 4 0,602

log 5 0,699

log 6 0,778

log 7 0,845

log 8 0,903

log 9 0,954

Reprodução/Udesc

Com base nas informações da tabela, pode-se concluir 
que o valor aproximado para  é:

a	1,50

b	1,56

c	1,52

d	1,54

e	1,58

questão 23

A tabela apresenta valores aproximados da população 
residente no Brasil em 2016 e 2017, em milhões de 
pessoas, de acordo com o IBGE.

Ano 2016 2017

População residente no Brasil 
estimada (milhões de pessoas) 206 208

Fonte: IBGE – Estimativas de População. Disponível em:  
<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6579#resultado>.  

Acesso em: 28 ago. 2017.

Seja log2(1,0097) = 0,004.

Se o aumento percentual da população entre 2016 e 2017 
se mantiver constante nos próximos anos, a população 
residente no Brasil será oito vezes maior do que a 
população em 2017 no ano:

a	2517

b	2767

c	3017

d	3681

e	4017

questão 24

(Fuvest-SP) –

A curva da figura representa o gráfico da função  
y = log10x, para x > 0.

Reprodução/Fuvest-SP

Assim sendo, a área da região hachurada, formada pelos 
dois retângulos, é:

a	 log102

b	 log103

c	 log104

d	 log105

e	 log106
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questão 25

(Unicentro-PR) –

A quantidade de combustível, em litros, existente 
em um depósito para o funcionamento de um motor 
responsável pelo aquecimento de um conjunto de 
piscinas, em um determinado tempo t (em minutos), 
é dada por Q(t) = 12 + log3 (81 – kt2), onde t ∈ [0, 20].

Considerando que esse motor funcionou por 20 minutos 
e que, nesse período de tempo, consumiu 2 litros 
de combustível, assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, o valor de k.

a	0,18

b	0,48

c	0,72

d	1,80

e	4,80

questão 26

Em psicologia experimental, a lei de Hick-Hyman 
relaciona o tempo que leva para uma pessoa tomar uma 
decisão com o número de possíveis escolhas de que ela 
dispõe. Se todas as opções têm igual probabilidade de 
ocorrer, a seguinte relação é utilizada:

T = k . log2(N + 1)

Considere T o tempo médio para escolher entre N opções 
e k ≈ 150 milissegundos.

Disponível em: <http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/
admin/arquivosUpload/17389/material/IHC_Aula07.pdf>.  

Acesso em: 6 set. 2017. (Adaptado.)

Considere log (2) = 0,3.

De acordo com a lei de Hick-Hyman, se uma pessoa 
dispõe de 19 opções de escolha, o tempo médio para 
ela tomar uma decisão, em milissegundos, é

a	150.

b	195.

c	450.

d	500.

e	650.

questão 27

(IFMT) –

Sabendo que log x representa o logaritmo de x na base 

10, calcule o valor de log 0,01+ log 400 + log 25
log5 + log 24 − log12

.

a	3

b	2

c	1

d	4

e	5

questão 28

(Unifor-CE) –

As populações de duas cidades, A e B, são dadas em 
milhares de habitantes pelas funções A(t) = log8 (1 + t)9 e 
B(t) = log2 (16t + 16), onde t é dado em anos. Após certo 
instante t, a população de uma dessas cidades é sempre 
maior que a outra. O valor mínimo desse instante t é de:

a	2 anos.

b	3 anos.

c	4 anos.

d	5 anos.

e	6 anos.
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CIÊNCIAs HuMANAs
QUESTÕES DE 29 A 46

questão 29

(IFSC-adaptada) –

O geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs uma divisão 
regional do Brasil, em 1967, utilizando como critérios 
principalmente características históricas e econômicas. 
Com isso, o Brasil pode ser dividido em três regiões 
geoeconômicas, como mostra a imagem.

Disponível em: <www.educacao.uol.com.br>.  
Acesso em: 8 abr. 2014.

As regiões geoeconômicas ilustradas na imagem 
correspondem, respectivamente, a:

a	1 - Amazônia, 2 - Sul, 3 - Nordeste.

b	1 - Amazônia, 2 - Centro-Sul, 3 - Nordeste.

c	1 - Norte, 2 - Centro-Sul, 3 - Nordeste.

d	1 - Amazônia, 2 - Sul, 3 - Leste.

e	1 - Norte, 2 - Sudeste, 3 - Meio-Norte.

questão 30

(PUC-RS) –

Associe algumas formas de relevo do território brasileiro 
com sua descrição.

1. Chapada

2. Planalto

3. Planície

4. Depressão

(  ) Relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu 
entorno e com predominância de processos erosivos.

(  ) Forma predominantemente plana em que os 
processos de sedimentação superam os de erosão.

(  ) Terreno com extensa superfície plana em área 
elevada.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é:

a	1 – 2 – 3

b	3 – 1 – 4

c	3 – 4 – 2

d	4 – 3 – 1

e	4 – 1 – 2

questão 31

Durante a Primeira República (1889-1930) a economia 
brasileira ainda se caracterizava pelo predomínio da 
atividade agroexportadora. O café, o açúcar, a borracha, 
o cacau e o fumo eram os principais geradores de divisas 
para o país. Já se registrava, entretanto, o funcionamento 
de diversas indústrias, inauguradas desde o final do século 
XIX. Diversos fatores explicam o nascimento da indústria 
no Brasil. Um deles foi a formação de um capital inicial 
a partir do comércio exportador e da lavoura cafeeira [...]

Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/
AEraVargas1/anos20/CafeEIndustria>. Acesso em: 2 set. 2019.

No ano de 1930, o Brasil apresentava uma grande 
produção de café, enquanto o mundo praticamente 
mergulhava numa gravíssima crise econômica. Contudo, 
essa crise teve um “lado positivo” para o Brasil, pois

a	 incrementou o extrativismo do ouro, especialmente 
na área de Serra Pelada.

b	aumentou consideravelmente a exportação de açú-
car para os Estados Unidos.

c	diminuiu as tensões sociais e políticas internas com 
a adoção do poder sindical.

d	 instalou no país um regime de características de-
mocráticas e socializantes dos meios de produção.

e	despertou a consciência sobre a necessidade de 
industrialização como forma de alterar o panorama 
existente.
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questão 32

O novo tratado se tornou possível porque o soberano 
espanhol reconhecia que dominava ilegalmente as ilhas 
Filipinas, no Mar do Sul, enquanto o rei português admitia 
que os seus súditos ocupavam, também ilegalmente, 
várias áreas da América do Sul. A Colônia do Sacramento 
era uma delas. E porque reconheciam e admitiam 
também um princípio proposto por Alexandre de Gusmão 
[...]. Era o princípio do uti possidetis, isto é, a terra deve 
pertencer a quem de fato a ocupa. Assim as ilhas Filipinas 
ficaram para a Espanha, enquanto para Portugal ficaram 
o vale do Rio Amazonas, as regiões de Vila Bela e Cuiabá 
e as missões de Itatim, Guairá e Tape. [...]

Disponível em:<http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/
tratado_madri.html>. Acesso em: 2 set. 2019.

O trecho trata do uti possidetis. No século XVIII, esse foi 
o princípio utilizado para legitimar a

a	ocupação das ilhas portuguesas no Atlântico.

b	demarcação de terras indígenas na Amazônia.

c	consolidação do domínio português na Bacia do 
Prata.

d	ocupação das terras portuguesas a leste de Torde-
silhas.

e	 independência das terras jesuíticas em relação à 
Coroa portuguesa.

questão 33

(UFPR) –

Para se compreender a divisão do território brasileiro em 
estados e, consequentemente, a existência dos estados 
federados e a desigualdade de seu desenvolvimento, 
torna-se necessário compreender também o processo 
de transformação do espaço brasileiro em território, 
o processo de povoamento, as motivações que o 
provocaram e os percalços encontrados durante cinco 
séculos de povoamento.

ANDRADE, M. C. de. A Federação brasileira: uma análise 
geopolítica e geossocial. São Paulo: Contexto, 1999.

Com base nesse texto, assinale a alternativa correta.

a	Mesmo após cinco séculos de ocupação e povoa-
mento, a divisão dos estados brasileiros e sua con-
figuração atual resultam da implantação das capita-
nias hereditárias.

b	As motivações para o povoamento do território esti-
veram ligadas à existência dos estados federados e 
à desigualdade de desenvolvimento existente entre 
eles.

c	Alguns estados brasileiros têm maior população e 
são considerados mais desenvolvidos pela forma 
como ocorreu sua divisão.

d	A divisão do território brasileiro e suas caracterís-
ticas podem ser compreendidas pela forma histó-
rica como ocorreu a ocupação e o povoamento do 
espaço.

e	A forma como foram criados os estados federados 
gerou um país com distribuição populacional e de-
senvolvimento desiguais.



13CADERNO 3 · ENSINO MÉDIO · SIMULADO 2020

questão 34

(EsPCEx-adaptada) –

Observe o mapa, que mostra a distribuição dos domínios 
morfoclimáticos brasileiros:

Fonte: adaptado de Aziz Ab’Saber. In: TERRA, Lygia. Conexões: 
estudos de geografia no Brasil. São Paulo: Moderna, 2009. p. 196.

Podemos descrever a região indicada pela letra E como 
uma área caracterizada originalmente por

a	registrar os menores valores pluviométricos do país.

b	densa floresta tropical sem elementos aciculifoliados.

c	clima tropical típico alimentado por massas equa-
toriais.

d	massa de ar seco estacionária que atua em quase 
todo o ano.

e	florestas aptas a temperaturas negativas do planalto 
meridional.

questão 35

Através de contradições, e por caminhos complicados, 
mas sem pre sonhando com paraísos mitológicos ou 
com impossíveis utopias, o Renascimento deu um 
extraordinário salto para diante.

DELUMEAU, Jean. A civilização do Renascimento.  
Lisboa: Editorial Estampa, 1984. v. I. p. 23.

O Renascimento possibilitou à civilização ocidental:

a	uma melhor compreensão do homem moderno e a 
ênfase na razão.

b	a consolidação do regime absolutista e do individu-
alismo.

c	o rompimento com os valores da Antiguidade clás-
sica.

d	o avanço das ciências e a afirmação da sociedade 
patriarcal.

e	a emergência da sociedade capitalista fundamenta-
da no progresso e na ciência.

questão 36

Mercantilismo é um termo que foi criado pelos eco-
nomistas alemães da segunda metade do século XIX 
para denominar o conjunto de práticas econômicas dos 
Estados europeus nos séculos XVI e XVII. Das alternativas 
a seguir, assinale aquela que indica uma característica do 
mercantilismo.

a	Busca de uma balança comercial favorável, ou seja, 
a superação contábil das exportações pelas impor-
tações. 

b	 Intervencionismo do Estado nas práticas econô-
micas, através de políticas monopolistas e fiscais 
rígidas.

c	Crença em que a acumulação de metais preciosos 
era a principal forma de deficit nos recursos públicos.

d	Aplicação de capitais excedentes nas metrópoles 
para aumentar a oferta de matérias-primas neces-
sárias à industrialização.

e	 Independência dos domínios localizados em outros 
continentes, com o objetivo de fortalecê-los e com-
plementar a economia metropolitana.
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questão 37

Três razões fazem ver que este governo (o da monarquia 
hereditária) é o melhor. A primeira é que é o mais natural 
e se perpetua por si só […]. A segunda razão […] é que 
esse governo é o que interessa mais na conservação do 
Estado e dos poderes que o constituem […]. A terceira 
razão tira-se da dignidade das casas reais […].

FREITAS, Gustavo de (Org.). 900 textos e documentos de 
História. Lisboa: Plátano, 1976. p. 201. (Adaptado.)

O absolutismo é a expressão política do mercantilismo. 
Identifique a alternativa que melhor representa essa 
afirmação.

a	A flexibilidade da política mercantil promovia a auto-
nomia estatal.

b	A defesa do metalismo, como princípio regulador de 
um Estado natural.

c	A ética na política descentralizou as funções do Es-
tado e fortaleceu a economia. 

d	A liberdade de comércio, como agente regulador do 
Estado absoluto e mercantil.

e	Os princípios mercantilistas exigiam uma forte atu-
ação do Estado na economia, o intervencionismo.

questão 38

(Unicamp-SP-adaptada) –

A expansão marítima da península Ibérica (Espanha e 
Portugal) nas Américas foi orientada por um projeto co-
lonizador que, além da exploração econômica das terras, 
tinha por objetivo a imposição de uma cultura europeia e 
cristã. O projeto colonizador trazia em si os objetivos da 
expansão marítima e comercial, que objetivava:

a	proteger a Coroa ibérica diante do avanço do pro-
testantismo.

b	solucionar problemas decorrentes da crise europeia 
do século XIV.

c	a descentralização econômica entre a metrópole e 
suas colônias.

d	deslocar o eixo econômico do Mediterrâneo para o 
Atlântico.

e	superar a escassez de matérias-primas na Europa e 
nas colônias orientais.

questão 39

(Mack-SP-adaptada) –

Considere o texto a seguir e as afirmações I, II, III, IV e V.

6. O papa não tem o poder de perdoar culpa, a não ser 
declarando ou confirmando que ela foi perdoada por 
Deus; ou, certamente, perdoados os casos que lhe 
são reservados. Se ele deixasse de observar essas 
limitações, a culpa permaneceria.

[…]

21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que 
afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva 
pelas indulgências do papa.

[…]

52. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de 
indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo 
o próprio papa desse sua alma como garantia pelas 
mesmas.

95 Teses de Wittenberg, 1 out. 1517. 

I. A salvação do homem não depende de suas obras, 
mas é alcançada por sua fé. 

II. O pão e o vinho não se transformam no sangue e no 
corpo de Cristo. A comunhão é a reafirmação da fé 
na ressurreição de Cristo. 

III. A veneração e o culto devem ser prestados somente 
a Deus. A adoração de imagens de santos e santas 
constitui idolatria. 

IV. A Igreja tem, no bispo de Roma, cuja palavra é 
infalível, sua máxima autoridade. 

V. A interpretação das Sagradas Escrituras é privilégio 
da Igreja, fonte única da verdade.

Pertencem à doutrina da religião reformada (protes-
tantismo), em cujas origens desempenhou um papel 
fundamental o documento acima:

a	apenas I, II e III.

b	apenas II, III e IV.

c	apenas I, II, IV e V.

d	apenas III, IV e V.

e	 I, II, III, IV e V.
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questão 40

(Fuvest-SP) –

Sobre o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho 
de 1494, pode-se afirmar que objetivava:

a	demarcar os direitos de exploração dos países ibéri-
cos, tendo como elemento propulsor o desenvolvi-
mento da expansão comercial marítima.

b	estimular a consolidação do reino português, por 
meio da exploração das especiarias africanas e da 
formação do exército nacional.

c	 impor a reserva de mercado metropolitano, por 
meio da criação de um sistema de monopólios que 
atingia todas as riquezas coloniais.

d	reconhecer a transferência do eixo do comércio 
mundial do Mediterrâneo para o Atlântico, depois 
das expedições de Vasco da Gama às Índias.

e	reconhecer a hegemonia anglo-francesa sobre a 
exploração colonial, após a destruição da Invencível 
Armada de Felipe II, da Espanha.

questão 41

(UFU-MG)

O discurso sobre a formação da identidade nacional 
brasileira tem como uma de suas vertentes o estudo das 
consequências do encontro de três matrizes étnicas: o 
negro, o europeu (branco) e o indígena. Em meio a este 
debate, e contrariando as teorias raciais, elaborou-se uma 
tese conhecida como “democracia racial”, caracterizada 
por:

a	defender o direito de participação de representan-
tes de todas as raças no processo político.

b	pressupor a miscigenação harmoniosa entre os 
diferentes grupos étnicos que formaram a nação 
brasileira.

c	denunciar os conflitos raciais e a desvalorização 
dos afrodescendentes no Brasil.

d	culpar os grupos dominantes pela marginalização 
dos afrodescendentes e da população indígena 
brasileira.

e	propor a ideia de que a miscigenação foi favorá-
vel, mas não teve sucesso devido a influências 
externas.

questão 42

(Unesp-SP) –

Surgimos da confluência, do entrechoque e do 
caldeamento do invasor português com índios silvícolas 
e campineiros e com negros africanos, uns e outros 
aliciados como escravos. Nessa confluência, que se 
dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais 
díspares, tradições culturais distintas, formações sociais 
defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um 
povo novo. Novo porque surge como uma etnia nacional, 
que se vê a si mesma e é vista como uma gente nova, 
diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras. 
Velho, porém, porque se viabiliza como um proletariado 
externo, como um implante ultramarino da expansão 
europeia que não existe para si mesmo, mas para gerar 
lucros exportáveis pelo exercício da função de provedor 
colonial de bens para o mercado mundial, através do 
desgaste da população. Sua unidade étnica básica não 
significa, porém, nenhuma uniformidade, mesmo porque 
atuaram sobre ela forças diversificadoras: a ecológica, a 
econômica e a migração. Por essas vias se plasmaram 
historicamente diversos modos rústicos de ser dos 
brasileiros: os sertanejos, os caboclos, os crioulos, os 
caipiras e os gaúchos. Todos eles muito mais marcados 
pelo que têm de comum como brasileiros, do que pelas 
diferenças devidas a adaptações regionais ou funcionais, 
ou de miscigenação e aculturação que emprestam 
fisionomia própria a uma ou outra parcela da população.

Darcy Ribeiro. O povo brasileiro, 1995. Adaptado.

De acordo com Darcy Ribeiro, dois movimentos 
caminharam concomitantemente ao longo do processo 
de formação do povo brasileiro:

a	a produção de uma unidade étnica nacional e a con-
formação de uma cultura nacional homogênea.

b	a produção de uma sociedade nacional multiétnica 
e a coexistência de culturas regionais em extinção.

c	a produção de uma sociedade nacional multiétnica e 
a conformação de culturas regionais transplantadas 
de outros países.

d	a produção de uma unidade étnica nacional e a con-
formação de diversidades socioculturais regionais.

e	a produção de uma sociedade nacional multiétnica e 
a coexistência de culturas regionais fragmentadas.
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questão 43

(UEL-PR) –

Formado nos quadros da estrutura familiar, o brasileiro 
recebeu o peso das ‘relações de simpatia’, que dificultam 
a incorporação normal a outros agrupamentos. Por isso, 
não acha agradáveis as relações impessoais, caracterís-
ticas do Estado, procurando reduzi-las ao padrão pessoal 
e afetivo. Onde pesa a família, sobretudo em seu molde 
tradicional, dificilmente se forma a sociedade urbana de 
tipo moderno.

CANDIDO, Antonio. Prefácio. In: HOLANDA, Sérgio B. Raízes do 
Brasil. 10. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1976. p. XVIII.

De acordo com o texto, a sociedade brasileira, apoiada 
nas relações de simpatia, encontra dificuldades de 
constituir relações próprias do Estado moderno. 
Assinale a alternativa que indica corretamente uma das 
características que fundamentam o Estado moderno a 
que se refere o autor:

a	Ênfase na afetividade.

b	Uso do ‘favor’ nas relações políticas.

c	Servilismo.

d	Procedimento universal.

e	Recorrência ao expediente do ‘jeitinho’.

questão 44

(UEL-PR) –

Leia os textos a seguir.

A arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa 
tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir apenas uma 
pequena porção de cada coisa, que não passa de uma 
aparição. 

Adaptado de PLATÃO. A República. 7.ed. Trad. de Maria Helena da 
Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. p. 457.

O imitar é congênito no homem e os homens se 
comprazem no imitado.

Adaptado de ARISTÓTELES. Poética. 4.ed.  
Trad. De Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural,  

1991. p. 203. Coleção “Os Pensadores”.

Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética 
e a questão da mímesis em Platão e Aristóteles, assinale 
a alternativa correta.

a	Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fe-
nomênicas, um exemplo particular e, por isso, algo 
inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos 
representados quanto às ideias universais que os 
pressupõem.

b	Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pin-
tores e escultores representam perfeitamente a 
verdade e a essência do plano inteligível, sendo a 
atividade do artista um fazer nobre, imprescindível 
para o engrandecimento da pólis e da filosofia.

c	Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe 
à reprodução de objetos existentes, o que veda o 
poder do artista de invenção do real e impossibilita 
a função caricatural que a arte poderia assumir ao 
apresentar os modelos de maneira distorcida.

d	Aristóteles concebe a mímesis artística como uma 
atividade que reproduz passivamente a aparência 
das coisas, o que impede ao artista a possibilidade 
de recriação das coisas segundo uma nova dimen-
são.

e	Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é 
imitação e entende que a música, o teatro e a poe-
sia são incapazes de provocar um efeito benéfico e 
purificador no espectador
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questão 45

(Enem) –

Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides 
era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e 
não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação 
entre objeto racional e objeto sensível ou material que 
privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. 
Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina das Ideias 
formava-se em sua mente.

ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia.  
São Paulo: Odysseus, 2012.

O texto faz referência à relação entre razão e sensação, 
um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão 
(427-346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se 
situa diante dessa relação?

a	Estabelecendo um abismo intransponível entre as 
duas.

b	Privilegiando os sentidos e subordinando o conhe-
cimento a eles.

c	Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e 
sensação são inseparáveis.

d	Afirmando que a razão é capaz de gerar conheci-
mento, mas a sensação não.

e	Rejeitando a posição de Parmênides de que a sen-
sação é superior à razão.

questão 46

(UFU-MG-adaptada) –

Em primeiro lugar, é claro que, com a expressão “ser 
segundo a potência e o ato”, indicam-se dois modos 
de ser muito diferentes e, em certo sentido, opostos. 
Aristóteles, de fato, chama o ser da potência até mesmo 
de não-ser, no sentido de que, com relação ao ser-em-ato, 
o ser-em-potência é não-ser-em-ato.

REALE, Giovanni. História da filosofia antiga. Vol. II. 
 Trad. de Henrique Cláudio de Lima Vaz e Marcelo Perine.  

São Paulo: Loyola, 1994. p. 349.

A partir da leitura do trecho citado e em conformidade 
com a teoria do ato e potência de Aristóteles, assinale 
a alternativa correta.

a	Para Aristóteles, ser-em-ato é o ser em sua capaci-
dade de se transformar em algo diferente dele mes-
mo, como, por exemplo, o mármore (ser-em-ato) 
em relação à estátua (ser-em-potência).

b	Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência ex-
plica o movimento percebido no mundo sensível. 
Tudo o que possui matéria possui potencialidade 
(capacidade de assumir ou receber uma forma dife-
rente de si), que tende a se atualizar (assumindo ou 
recebendo aquela forma).

c	Para Aristóteles, a bem da verdade, existe apenas o 
ser-em-ato. Isto ocorre porque o movimento verifi-
cado no mundo material é apenas ilusório, e o que 
existe é sempre imutável e imóvel. 

d	Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sen-
sível (das coisas materiais) e a potência se encontra 
tão-somente no mundo inteligível, apreendido ape-
nas com o intelecto. 

e	Aristóteles entende que tanto o ato como a potên-
cia dos seres se materializam de forma contínua, 
sem uma fronteira clara, conforme a teoria elabora-
da por Heráclito.
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LINGuAGeNs
QUESTÕES DE 47 A 66

questão 47

A pesca

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Melhores poemas. 
São Paulo: Global, 2000. p. 20.

O emprego sucessivo de artigos definidos nesse poema 
tem em vista

a	a caracterização do meio natural.

b	a construção de imagens poéticas.

c	a especificação da cena descrita.

d	o detalhamento da pesca.

e	o encadeamento de ações.

questão 48

(Mack-SP) –

“Segundo estimativas de pesquisadores, o mundo 
está bem menos sangrento do que já foi”. Assinale a 
alternativa que apresenta paráfrase mais adequada da 
frase citada, considerado o contexto.

a	O mundo já não está tão catastrófico, é o que pro-
vam os pesquisadores com suas estimativas.

b	Os relatórios de pesquisas confirmam a hipótese de 
que o mundo já foi mais agressivo.

c	A redução do número de mortes na sociedade foi 
de encontro aos cálculos dos estudiosos.

d	De conformidade com o que estimam os cientistas, 
a sociedade em geral já foi mais violenta do que 
hoje.

e	Os cientistas confirmam as estimativas: o mundo já 
deixou de ser sangrento.

questão 49

(Unesp-SP-adaptada) –

Mal sei como conduzir-me na vida
Com este mal-estar a fazer-me pregas na alma!
Se ao menos endoidecesse deveras!
Mas não: é este estar entre,
Este quase,
Este poder ser que...,
Isto.

Um internado num manicômio é, ao menos, alguém,
Eu sou um internado num manicômio sem manicômio.
Estou doido a frio,
Estou lúcido e louco,
Estou alheio a tudo e igual a todos:
Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura
Porque não são sonhos.
Estou assim...

Pobre velha casa da minha infância perdida!
Quem te diria que eu me desacolhesse tanto!
Que é do teu menino? Está maluco.
Que é de quem dormia sossegado sob o teu teto
        [provinciano?
Está maluco.
Quem de quem fui? Está maluco. Hoje é quem eu sou.

PESSOA, Fernando. Poesias de Álvaro de Campos. 
Lisboa: Ática, 1993. p. 54. Fragmento.

Verifica-se, no verso em destaque, que a anteposição 
dos vocábulos “pobre” e “velha” ao substantivo “casa”, 
em lugar da posposição, 

a	traduz a insatisfação do eu lírico com a casa em que 
passou a infância. 

b	produz um efeito sonoro sem, contudo, provocar al-
teração do sentido. 

c	atende a uma necessidade rítmica devido aos ver-
sos decassílabos. 

d	conserva o sentido do primeiro adjetivo e intensifica 
o do segundo. 

e	confere aos dois adjetivos uma acentuada carga de 
subjetividade. 
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questão 50

(Fuvest-SP-adaptada) –

Disponível em: <www.institutotomieohtake.org.br/media/
exposicoes/2016/picasso/bannerssite-picasso-final-final.jpg>. 

Acesso em: 28 ago. 2017.

Nas expressões que compõem o texto do anúncio, os 
adjetivos “erudita” e “selvagem” sugerem que as obras 
do referido artista conjugam, respectivamente,

a	civilização e barbárie.

b	requinte e despojamento.

c	modernidade e primitivismo.

d	 liberdade e autoritarismo.

e	tradição e transgressão.

questão 51

(Enem) –

teXto I

Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; 
e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que 
viriam, este dia, à praia, quatrocentos ou quatrocentos e 
cinquenta. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos 
trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes 
davam. […] Andavam todos tão bem-dispostos, tão bem 
feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam. 

CASTRO, S. A carta de Pero Vaz de Caminha.  
Porto Alegre: L&PM, 1996. Fragmento. 

teXto II

PORTINARI, C. O descobrimento do Brasil. 1956. Óleo sobre tela, 
199 × 169 cm. Disponível em: <www.portinari.org.br>. Acesso 

em: 12 jun. 2013. 

Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta 
de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a 
chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, 
constata-se que

a	a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das 
primeiras manifestações artísticas dos portugueses 
em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a 
estética literária. 

b	a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos 
pintados, cuja grande significação é a afirmação da 
arte acadêmica brasileira e a contestação de uma 
linguagem moderna. 

c	a carta, como testemunho histórico-político, mostra 
o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a 
pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação 
dos nativos. 

d	as duas produções, embora usem linguagens dife-
rentes – verbal e não verbal –, cumprem a mesma 
função social e artística. 

e	a pintura e a carta de Caminha são manifestações de 
grupos étnicos diferentes, produzidas em um mes-
mo momento histórico, retratando a colonização.
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questão 52

(PUC-MG-adaptada) –

À cidade da Bahia
Triste Bahia! Oh quão dessemelhante
Estás e estou do nosso antigo estado!
Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado,
Rica te vejo eu já, tu a mim abundante.

A ti tocou-te a máquina mercante,
Que em tua larga barra tem entrado
A mim foi-me trocando e tem trocado
Tanto negócio e tanto negociante.

Deste em dar tanto açúcar excelente
Pelas drogas inúteis que, abelhuda,
Simples aceitas do sagaz Brichote.

Oh, quisera Deus que, de repente,
Um dia amanhecera tão sisuda,
Que fora de algodão o teu capote!

COHN, Sérgio (Org.). Poesia.br: colonial.  
Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2012. p. 32.

Esse poema de Gregório de Matos (1636-1696) veicula 
uma dramática e contundente crítica social ao contexto 
baiano da época, valendo-se de um recurso linguístico 
recorrente na obra atribuída a esse autor. Tal recurso 
consiste em

a	aproximar termos com sentidos opostos, como se 
observa na primeira estrofe. 

b	construir imagens poéticas metafóricas, a exemplo 
do quinto verso do soneto. 

c	descrever a derrocada da cidade por meio de uma 
gradação na segunda estrofe. 

d	utilizar a metalinguagem, o que se confirma no teor 
suplicante da última estrofe. 

e	 ironizar trocas comerciais injustas à maneira do que 
se nota no primeiro terceto.  

questão 53

(Enem-adaptada) –

Torno a ver-vos, ó montes; o destino
Aqui me torna a pôr nestes outeiros,
Onde um tempo os gabões deixei grosseiros
Pelo traje da Corte, rico e fino.

Aqui estou entre Almendro, entre Corino,
Os meus fiéis, meus doces companheiros,
Vendo correr os míseros vaqueiros
Atrás de seu cansado desatino.

Se o bem desta choupana pode tanto,
Que chega a ter mais preço, e mais-valia
Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto,

Aqui descanse a louca fantasia,
E o que até agora se tornava em pranto
Se converta em afetos de alegria.

COSTA, Cláudio Manoel da. In: FILHO, Domício Proença. A poesia 
dos inconfidentes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002, p. 78-79.

Acerca da relação entre esse poema árcade e o momento 
histórico de sua produção, constata-se que

a	o ambiente natural dos “montes” e “outeiros”, men-
cionado na primeira estrofe, é uma imagem bucóli-
ca relacionada à Metrópole, ou seja, ao lugar onde o 
poeta se vestiu com traje “rico e fino”. 

b	o bucolismo presente nas imagens do poema é ele-
mento estético do Arcadismo que evidencia a pre-
ocupação do poeta em realizar uma representação 
literária realista da vida nacional. 

c	a relação de vantagem da “choupana” sobre a “Ci-
dade”, na terceira estrofe, é formulação literária que 
reproduz a condição histórica paradoxalmente van-
tajosa da Colônia sobre a Metrópole. 

d	a oposição entre Colônia e Metrópole, nuclear no 
texto, revela uma contradição vivenciada pelo poe-
ta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da 
Metrópole e a rusticidade da terra da Colônia. 

e	a realidade de atraso social, político e econômico do 
Brasil Colônia está representada esteticamente no 
poema pela referência, na última estrofe, à transfor-
mação do pranto em alegria. 
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questão 54

[...]

Crianças cor de romã entram no vagão
O oliva da nuvem chumbo ficando pra trás da manhã
E a seda azul do papel que envolve a maçã
As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver 

                                  [passar
Os dois lados da janela
E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que 

[não há
Azul que é pura memória de algum lugar
Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios
Ou pra ser exato, lábios cor de açaí

[...]

Disponível em: <https://letras.mus.br>. Acesso em: 3 jan. 2016.

Nos versos “O oliva da nuvem chumbo ficando pra trás 
da manhã / E a seda azul do papel que envolve a maçã”, 
as palavras destacadas são respectivamente:

a	substantivo e substantivo.

b	substantivo e adjetivo.

c	adjetivo e substantivo.

d	adjetivo e adjetivo.

e	verbo e adjetivo.

questão 55

(Unesp-SP-adaptada) –

O defunto dominava a casa com a sua presença enorme. 
Anoitecia, e os homens que cercavam o morto ali na sala 
ainda não se haviam habituado ao seu silêncio espesso.

Fazia um calor opressivo. Do quarto contíguo vinham 
soluços sem choro. Pareciam pedaços arrancados dum 
grito de dor único e descomunal, davam uma impressão 
de dilaceramento, de agonia sincopada.

VERÍSSIMO, Érico. Um lugar ao sol.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

A força expressiva da locução em destaque resulta do 
fato de o substantivo e o adjetivo

a	harmonizarem sensações agradáveis e desagradá-
veis.

b	produzirem uma reestruturação sintática do período.

c	associarem características sensoriais distintas.

d	apresentarem conotações semelhantes.

e	traduzirem concepções religiosas.

questão 56

(Ibmec-SP) –

Compare estas frases:

1. É consensual que as poucas leis brasileiras sobre 
crimes ambientais não funcionam.

2. É consensual que poucas leis brasileiras sobre crimes 
ambientais não funcionam.

A alternativa que as analisa corretamente é:

a	A presença do artigo definido, na frase I, permite in-
ferir que a afirmação contém uma crítica à eficiência 
das leis ambientais.

b	Na frase II, a ausência de artigo representa um erro 
gramatical, pois pronomes indefinidos exigem pala-
vras que os determinem.

c	A comparação das frases é um indício de que, ape-
sar de atuarem como elementos coesivos, os arti-
gos servem apenas para ligar palavras.

d	O emprego do artigo na frase 1 representa um elo-
gio à legislação brasileira que atua no combate aos 
crimes ambientais.

e	Com ou sem artigo, as frases indicam que não há 
maneira de se resolver os problemas ambientes 
brasileiros via legislação.

questão 57

(Unicanto-DF-adaptada) –

O mosaico é expressão máxima da arte bizantina. Plas-
ticamente, o mosaico bizantino em nada se assemelha 
aos mosaicos romanos. Eles são confeccionados com 
técnicas diferentes e seguem convenções que regem 
inclusive os afrescos. 

Disponível em: <www.historiadasartes.com/nomundo/arte-
medieval/arte-bizantina/>. Acesso em: 17 set. 2017. Adaptado.

As convenções que regiam a produção dos afrescos 
tinham como um dos objetivos: 

a	centralizar as figuras de santos ao serem pintados 
nos mosteiros. 

b	evidenciar a deformação e o colorismo das compo-
sições artísticas. 

c	expor a autoridade absoluta do imperador, tido 
como um representante de Deus. 

d	expressar poderes espirituais de todos os persona-
gens que compunham a corte. 

e	manter o princípio da horizontalidade, com a rígida 
determinação da composição.
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questão 58

(UEM-PR-adaptada) –

No medievo, os estilos românico e gótico e a arte 
bizantina se dirigiam a uma sociedade de analfabetos; 
era indispensável uma arte visual, dominada pelo tema 
da salvação.

ARRUDA, José J. de A.; PILETTI, Nelson. Toda a História: História 
Geral e História do Brasil. São Paulo: Ática, 1996, p. 133. 

Sobre a arquitetura medieval na Europa Ocidental, 
verifica-se que: 

a	A denominada “Arquitetura Românica” é um desen-
volvimento medieval da arquitetura romana. 

b	Uma possível origem do espaço externo das igrejas 
medievais de cruz latina é a basílica romana. 

c	A maior invenção dos mestres construtores do pe-
ríodo denominado gótico foi o uso dos contrafortes. 

d	Os vitrais das catedrais góticas permitiam a criação, 
nas suas naves, de um interior mais claro e iluminado. 

e	A Idade Média é comumente designada de “Idade 
das Trevas” porque não houve desenvolvimento ori-
ginal da arquitetura nesse período.

questão 59

(Mack-SP) –

According to Dara, in the cartoon,

a	eating too much in bed was recommended by her 
doctor for it can help her fall asleep.

b	having a heavy meal in bed instead of before bed is 
the right thing to do.

c	she’s been sleeping too much and dreaming with 
heavy food.

d	heavy meals have been recommended by her doctor.

e	 if you have heavy meals in bed, you can gain weight.

Texto para as questões 60 e 61.

the Dallas Cowboys

The Dallas Cowboys _____________ an NFL team since 
1960. They are one of two teams that play professional 
football in the state of Texas. It took the Cowboys 
eleven years before they made the Super Bowl, the 
NFL championship game. They lost that game to the 
Baltimore Colts by a score of 16 to 13. The Cowboys 
soon got much better! In the 1970s, they played in five 
Super Bowls and won two of them. After they defeated 
the Denver Broncos in Super Bowl 12, people started 
calling them America’s Team!

Although the Cowboys failed to make any Super Bowls 
in the 1980s, they played in three Super Bowls in the 
1990s and won all three of them, including two in a row 
against the Buffalo Bills and one against their big rival, 
the Pittsburgh Steelers. It was during this time, that 
Quarterback Troy Aikman, Running Back Emmitt Smith 
and Wide Receiver Michael Irvin all became big stars. 
All three would eventually become members of the Pro 
Football Hall-of-Fame.

The Cowboys won their last Super Bowl in 1995 and 
_____________ it back since. That hasn’t discouraged 
owner Jerry Jones from spending big bucks, though. In 
2009, Cowboys Stadium opened. It can hold over 110,000 
people, making it the largest domed stadium in the world. 
It cost over one billion dollars to build!

Disponível em: <http://mrnussbaum.com>.

questão 60

Identifique as formas verbais que preenchem adequada-
mente as lacunas no texto:

a	has been – has made.

b	have been – hasn’t made.

c	have been – haven’t made.

d	has been – haven’t made.

e	hasn’t been – hasn’t made.

questão 61

O pronome they destacado no primeiro parágrafo do 
texto refere-se a:

a	the games.

b	the Cowboys.

c	five Super Bowls.

d	the Denver Bronco.

e	the football players.
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questão 62

(Unesp-SP) –

Genetically modified foods

Genetically modified (GM) foods are foods derived 
from organisms whose genetic material (DNA) has 
been modified in a way that does not occur naturally, 
e.g. through the introduction of a gene from a different 
organism. Currently available GM foods stem mostly 
from plants, but in the future foods derived from GM 
microorganisms or GM animals are likely to be introduced 
on the market. Most existing genetically modified 
crops have been developed to improve yield, through 
the introduction of resistance to plant diseases or of 
increased tolerance of herbicides.

In the future, genetic modification could be aimed 
at altering the nutrient content of food, reducing its 
allergenic potential, or improving the efficiency of food 
production systems. All GM foods should be assessed 
before being allowed on the market. FAO / WHO Codex 
guidelines exist for risk analysis of GM food.

Disponível em: <http://www.who.int>.

De acordo com o texto, uma das vantagens dos produtos 
agrícolas geneticamente modificados existentes é que 
esses produtos

a	se caracterizam por uma aparência padronizada.

b	alteram o DNA de pragas resistentes a herbicidas.

c	aumentam a tolerância a alergias.

d	possibilitam variação ilimitada das espécies.

e	oferecem maior produtividade.

questão 63

Completa los espacios con los verbos del PRETÉRITO 
IMPERFECTO haciendo la concordancia verbal:

Cuándo ____________ a la escuela, ____________ más 
tranquilos. En aquella época, nos ____________ leer y 
escribir cartas a los amigos. 

a	 íbamos – era – gusta 

b	 íbamos – éramos – gustaba 

c	 ibais – eran – gusta 

d	 íbamos – éramos – gusta 

e	 iba – eran – gustaba

questão 64

(PUC-PR) –

Observe el texto: “tiene un compromiso natural que ha 
manifestado en su política medioambiental”. 

su es un posesivo. Complete con posesivos: 

I. Él tiene muchos compromisos. __________ compro-
misos son importantes. 

II. El país desenvuelve muchas políticas. __________ 
políticas son de desarrollo. 

III. Tengo muchos compromisos. __________ compromi-
sos son importantes. 

IV. Tengo un solo compromiso. __________ compromiso 
es con la verdad. 

a	sus, sus, mis, mi 

b	sus, suyas, míos, mío 

c	suyos, suyas, mis, mi 

d	sus, suyas, míos, mi 

e	suyos, suyas, míos, mío

questão 65

Marca la alternativa cuyos vocabularios se refieren a la 
escuela. 

a	Silla, mochila, pizarra, papelera. 

b	Floristería, perro, cuaderno, móvil. 

c	Peluquero, cumpleaños, fotos, director. 

d	Bolígrafo, oficina, coche, lámpara. 

e	Falda, camiseta, libro, alfombra.

questão 66

(Ufac) –

Señale la alternativa que completa adecuadamente las 
frases: 

I. Esta es mi casa; esta casa es __________.

II. Ese es su peine; ese peine es __________.

III. Aquella es tu maleta; aquella maleta es __________.

IV. Esas son sus medias; esas medias son __________.

a	mía – suyo – tuya – suyas 

b	mi – su – tu – su 

c	mío – su – tuyo – su 

d	mi – suyo – tu – suyas 

e	mía – suyo – tuyo – suyas
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